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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 

Há décadas a História tem se preocupado com a compreensão global das 

subjetividades constitutivas das manifestações de poder. Tendo em vista que essa 

historiografia empreende um esforço particular na recuperação de universos simbólicos 

que organizam as visões de mundo em uma determinada época, observamos que 

pesquisas interdisciplinares podem oferecer uma interessante contribuição para essas 

análises. Nesse contexto, o conceito de imaginários e imaginação social tornaram-se 

referências relevantes nessas abordagens do fenômeno histórico.  

Como mostra Baczko, cientistas sociais já reconhecem as funções múltiplas e 

complexas do imaginário na vida coletiva – sobretudo no exercício do poder. Campos 

simbólicos são vistos como um importante lugar estratégico de qualquer força política. A 

imaginação social deixou de ser considerada como um mero ornamento da vida material 

– tradicionalmente considerada como a única “real” – e, ao contrário, percebeu-se que

as imagens de caráter mobilizador são condições fundamentais da própria atuação das 

forças. Essas perspectivas de análise deixaram claro que os símbolos e as representações 

guiam ações, modelam comportamentos, canalizam energias e, em última instância, 

legitimam violências. Como explica Baczko: “Exercer um poder simbólico não consiste 

meramente em acrescentar o ilusório a uma potência ‘real’, mas sim em duplicar e 

reforçar a dominação efetiva pela apropriação dos símbolos e garantir a obediência pela 

conjugação das relações de sentido e poderio.” 

O eixo temático de Imaginários Sociais reúne uma diversidade de pesquisas que 

abordam as imagens a partir das teorias do imaginário e imaginação social, das práticas e 

representações e das perspectivas da construção social da realidade, da criação de 

papeis e máscaras sociais, das teorias dos arquétipos e inconsciente coletivo, das 

mitologias contemporâneas na sociedade do espetáculo e do reencantamento 

instrumental da realidade. 

Prof. Dr. André Azevedo da Fonseca 

Coordenador do Eixo Temático IMAGINÁRIOS SOCIAIS 

10



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
A experiência estética dos usuários das redes sociais online 
diante das postagens do personagem Suricate Seboso sobre 

alimentação cearense. 1 

Lia Dias ADERALDO Mello (Universidade Tuiuti do Paraná - UTP)2 

Resumo: 

O personagem fictício das redes sociais, Suricate Seboso, utiliza elementos da 

cultura nordestina para representar culturalmente o povo cearense. Os 

administradores desse perfil online publicam imagens cheias de humor, com 

forte presença de características da oralidade, e da culinária local. Fotografias 

e textos que remetem à alimentação cotidiana desse povo estão entre os 

temas mais recorrentes e são capazes de gerar, entre os usuários que 

acompanham esse personagem, reações que chamamos aqui de estéticas. 

Esse artigo apresenta a leitura que se faz de determinadas imagens 

relacionadas a esse tema como uma experiência, vivida de forma diferente e 

pessoal por cada indivíduo. 

Palavres-chaves: Redes Sociais, alimentação regional, experiência estética. 

1 Artigo apresentado no V Encontro Nacional dos Estudos da Imagem e II Encontro 
Internacional dos Estudos da Imagem. 
2 Mestranda em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná - UTP e 
membro do grupo de pesquisa Incom, jornalista da Universidade Federal do Ceará – UFC, 
email: lia.aderaldo@gmail.com. Orientador da pesquisa: professor doutor Carlos Eduardo 
Marquioni. 
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Introdução: 

Acessar as redes sociais e encontrar, entre as diversas postagens das 

páginas na Internet, imagens que lhe remetem ás suas características e 

tradições culturais tem sido uma experiência comum para os milhões de 

internautas que seguem ou curtem3 o personagem fictício Suricate Seboso no 

Facebook, Twitter ou Instagram.  

Diariamente, os usuários das redes sociais se deparam com imagens 

capazes de fazer rir aqueles que compreendem a forma exageradamente 

esteriotipada de falar, os costumes regionais do Ceará e estados vizinhos e, de 

forma muito específica, a culinária local. Publicações que fazem referência à 

alimentação cotidiana do povo nordestino, em especial, do cearense, estão 

entre os temas mais recorrentes do personagem.  

A alimentação ganha destaque entre os temas selecionados pelo 

personagem para representar culturalmente o povo cearense porque é ela, em 

si, um forte elemento identitário. Segundo Massimo Montanari, a forma como 

nos relacionamos com o que comemos é o que nos diferencia dos demais 

animais.  Isso porque, alimentação é cultura, a partir da forma como é 

preparada, consumida, escolhida com critérios tanto ligados às dimensões 

econômicas e nutricionais, quanto “aos valores simbólicos de que a comida se 

reveste. Por meio de tais percursos, a comida se apresenta como elemento 

decisivo na identidade humana e como um dos mais eficazes instrumentos 

para comunicá-la.” (MONTANARI, 2013, p. 16), 

As imagens de alimentos como cuscuz de milho, farofas, feijão verde, 

frutos do mar e frutas regionais podem passar despercebidas para muitos 

usuários da Internet que não fazem uso dessa comida no seu cotidiano, mas 

são capazes de chamar a atenção e até fazer salivar um cearense que se 

depara com essas imagens nas redes sociais. A explicação para isso pode 

estar na experiência estética que essas imagens são capazes de gerar em 

determinados indivíduos.  

Os estudos iniciais da estética estavam ligados intimamente ao estudo 

das artes, mas foram avançando ao ponto de se chegar a pensar numa 

3 A nomenclatura muda de acordo com cada Rede Social on line. No Facebook, diz-que que o 
internauta “curte” um determinado perfil que lhe interessa para que suas publicações sejam 
aparentes na sua timeline. No Instagram e no Twitter, o usuário vira “seguidor” dos demais 
perfis que lhe interessam para acompanhar suas postagens.  
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experiência estética que transcende essa área, chega ao cotidiano, às atitudes 

e, nos dias de hoje, é impossível não pensar também numa estética ligada ao 

ambiente virtual. 

Não é o valor artístico nem a aparência das publicações do Suricate 

Seboso que nos interessam nesse artigo, sendo essa, inclusive, bastante 

questionadas quanto ao cuidado na elaboração das imagens e a beleza das 

montagens das imagens publicadas. A intenção é qu estionar aqui o impacto 

que essas imagens seriam capazes de gerar em determinados usuários da 

Internet, sobretudo os que, de alguma forma, se identificam com o 

personagem.  

Retomaremos esse assunto mais adiante. Inicialmente, para 

compreensão do leitor, é importante explicar a relevância desse personagem 

nas redes sociais e a forte presença da culinária entre suas postagens. 

 

Redes Sociais e o perfil do Suricate Seboso:  
O surgimento da Internet é um marco no que diz respeito ás formas de 

acesso á informação e interação social entre indivíduos, principalmente, a partir 

da década de 1990, com o início da operação dos serviços privados. De 

qualquer lugar do mundo, através de diferentes dispositivos, os usuários 

conseguiram, através da rede, buscar informações, se comunicar e ganhar 

exposição. E essa popularização dos serviços de acesso à rede possibilitou o 

maior acesso das pessoas à rede e, assim, o surgimento das chamadas redes 

sociais on line, ou SNS (Social Network Sites), descritas por Boyd e Elisson 

como:  

 
“serviços baseados em rede que permitem que os indivíduos 

(1) construam perfis públicos ou semi-públicos dentro de um sistema 
limitado, (2) articulem uma lista de outros usuários com quem eles 
compartilham uma conexão, e (3) vejam e percorram a sua lista de 
conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema.”4 (BOYD & 
ELLISON, 2008, p. 211).  

 
 

4 Tradução da autora a partir do original: “Web-based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other 
users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections 
and those made by others within the system”. 
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Esse formato de sites que surgiu com o propósito de facilitar novos 

encontros tem servido, principalmente como ferramenta de manutenção de 

relações já existentes e a cada dia, conquista novos usuários. É, segundo 

Raquel Recuero, uma realidade cotidiana, capaz de proporcionar interação entre 

pessoas. Basta entrar em qualquer um dos sites disponíveis na Rede para ter 

“acesso quase instantâneo ao que os amigos, conhecidos (e desconhecidos) 

estão fazendo, o que pensam sobre os lugares onde estamos, quais suas 

recomendações, vídeos que viram, que imagens curtiram e onde podemos, 

inclusive, interagir”. (RECUERO, 2013, p. 51-52) 

Uma característica desses espaços de interação entre indivíduos é a 

possibilidade diária de apresentação e de representações dos atores sociais. 

Para Recuero, ao invés de acesso a um indivíduo, tem-se acesso a uma 

representação dele: 
  
“As conexões entre os indivíduos não são apenas laços 

sociais constituídos de relações sociais. No meio digital, as conexões 
entre os atores são marcadas pelas ferramentas que proporcionam a 
emergência dessas representações. As conexões são estabelecidas 
através dessas ferramentas e mantidas por elas.” (RECUERO, 2012. 
p. 2) 

 
 

No mundo virtual, a identidade vai sendo construída a partir dos 

elementos fornecidos pelos usuários como palavras, cores, pinturas e fotos. Um 

exemplo dessa apresentação se dá através de postagens nas redes sociais que 

relatam hábitos, linguagem, culinária ou a vestimenta de um determinado povo. 

É como se fosse possível ao usuário, através de comentários ou 

compartilhamentos relacionados a determinados, identificar suas raízes. Essa 

identificação parece constituir uma alternativa interessante para explicar o 

sucesso de um fenômeno da internet que surgiu no Ceará, o personagem em 

questão neste trabalho, o Suricate Seboso. 

O Suricate Seboso5 é um personagem criado a partir de um perfil 

eletrônico que representa um suricato, um mamífero africano de pequeno porte, 

que aparece em imagens manipuladas a partir de fotografias, em diferentes 

situações do cotidiano, ressaltando sempre traços da cultura nordestina, 

5 Perfil criado em dezembro de 2012 disponível em facebook.com/suricateseboso, 
instagram.com/suricatesebosooficial e twitter.com/suricateseboso 
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expressões da oralidade do povo, hábitos alimentares, ou reproduzindo 

situações reais vividas na região do Ceará e estados vizinhos. 
Figura 1 

 
A saudação do personagem vem acompanhada de um alimento comum no café da manhã do 

povo cearense, o cuscuz de milho. 
Fonte: instagram.com/suricatesebosooficial 

 
As postagens desse personagem são quase sempre carregadas de um 

tom humorístico, característica atribuída ao povo cearense e que foi incorporada 

pela indústria do turismo com os shows de humor realizados de segunda a 

segunda em bares e restaurantes da capital, Fortaleza. “O humor dito ‘cearense’ 

e o número de humoristas no estado que desponta com sucesso na mídia 

nacional entram como arma na hora de evocar a identidade.” (MARREIRO, 

2003. p. 188) 

A idéia de um povo irreverente e naturalmente engraçado foi sendo 

reforçada a partir do surgimento de muitos cearenses entre os grandes nomes 

da comédia brasileira, entre eles, Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, 

Falcão, entre outros. “Entre características como tenacidade, resistência ä seca, 

coragem e perseverança, o humor e a irreverência foram promovidos a um lugar 

privilegiado na composição da ‘cearensidade’, mais fortemente notado a partir do 

sucesso dos novos humoristas” (MARREIRO, 2003. p. 188) 

Se apropriando dessa irreverência, o personagem foi criado em dezembro 

de 2012 por um Fortalezense, Diego Jovino, de 26 anos, morador do Parque 

Água Fria, na periferia da capital cearense. A idéia inicial era fazer brincadeiras 

com os amigos pelo Facebook, imitando diálogos e situações engraçadas 

vividas por eles no tempo de escola e no bairro em que moravam. Mas as 

primeiras postagens atingiram a marca de mil curtidas em uma semana e não 

demorou para que o personagem ganhasse um perfil próprio. Atualmente a 

fanpage dedicada ao personagem no Facebook, onde tudo começou, já recebeu 
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mais de 2.100.000 curtidas6, além de ter 106.200 seguidores no Twitter e 

278.000 no Instagram.  

Após alcançar 300 mil seguidores no Facebook, em fevereiro de 2013, o 

personagem passou a receber investimentos de uma empresa de tecnologia do 

Ceará. O olhar mais empresarial sobre o personagem fez surgir também um blog 

com os conteúdos produzidos para as redes sociais e outras imagens, vídeos ou 

textos engraçados relacionados ao cotidiano do cearense, além de um aplicativo 

para celulares smartphones para exibição de todas as postagens feitas através 

das redes sociais. O personagem  ganhou também espaço na televisão com 

VTS animados, com cinco inserções diárias pela TV Jangadeiro7 com algumas 

das piadas que aparecem nas postagens das redes sociais, além de um canal 

próprio no Youtube.  

Mais recentemente, em agosto de 2014, o escritório do Suricate Seboso 

lançou também um site de geração de cupons de descontos em restaurantes, 

lojas, hotéis e eventos8, sendo as promoções relacionadas à alimentação as 

mais freqüentes, o que pode não ser uma coincidência, já que as postagens 

relacionadas aos hábitos alimentares do povo nordestino estão também na 

preferência do conteúdo postado diariamente nas mídias sociais. 

A presença constante de imagens que remetem à alimentação do povo 

nordestino se justifica através da importância que a comida tem para a cultura de 

um povo. O que se come e como se come são informações que traduzem todo 

um modo de vida de uma população.    

Os hábitos alimentares do povo brasileiro estão mudando em uma 

velocidade acelerada. Uma pesquisa publicada por Carlos Alberto Dória sobre 

a formação da culinária brasileira mostrou que “o hábito de consumir culinária 

tipicamente nacional, no âmbito doméstico, desapareceu.” (DÓRIA, 2014. 

P.21). Dois dos alimentos que melhor representam a culinária cearense, 

Tapioca e baião de dois, por exemplo, aparecem com 1,4 e 5,4% de consumo 

em Fortaleza.  

O Personagem Suricate Seboso, através de suas postagens, muito tem 

feito, mesmo que de forma despretensiosa, pela valorização da culinária 

6 Contagem realizada em 20 de janeiro de 2015 
7 Emissora de afiliada da rede Bandeirantes de Televisão. 
8 www.suricates.com.br 
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regional cearense. Com freqüência, são publicadas em seus perfis das redes 

socias imagens que valorizam determinados alimentos que só fazem sentido 

num contexto cultural de quem está inserido naquela região.  

Enquanto os conceitos e práticas da chamada cozinha brasileira nos 

unificam à mesa, os das cozinhas regionais nos separam, apesar de sermos 

todos brasileiros. No Ceará, especificamente, soma-se a toda a miscigenação, 

às características regionais da escassez de água e, consequentemente, a 

dificuldade de colheita de alguns alimentos no período de seca. Por isso, criou-

se uma relação muito forte com as chamadas culturas de sequeiro, o milho, o 

feijão e a mandioca. “A sociedade sertaneja foi abrindo-se para os legumes da 

“terra”. Introduziu-se o feijão, o milho, a mandioca e até a cana. São ainda hoje 

três épocas alegres do sertanejo: a do milho verde, da farinha e da moagem. 

(DÓRIA, 2014, p. 84) 
Figura 2 

 
Faz referência a rapadura, produto da moagem, citada acima por Dória 

Fonte: instagram.com/suricatesebosooficial 
  

Essa preferência se confirma na oferta de produtos das feiras livres do 

interior e da capital do estado. Locais que, segundo Sulamita Vieira, são 

espaços de preservação, produção e reprodução de tradições. Na feira, 

encontram-se os principais ingredientes da alimentação cotidiana da 

população: “farinha de mandioca, feijão, rapadura, coco, peixe (salgado e 

fresco); raízes e plantas medicinais, frutas, principalmente banana e laranja, 

além de outras mais raras pela sua sazonalidade, como jaca, seriguela, cajá e 

graviola” (VIEIRA, 2003, p.120), entre outros itens de igual importância.  Muitos 
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desses alimentos encontrados nas feiras acabam sendo representados através 

das imagens publicadas pelo personagem. 

 

A experiência estética dos usuários diante das postagens relacionadas à 
culinária: 
Começarei a falar sobre a experiência estética sob a ótica de Lois Queré que, 

em seus estudos, destacou a vivência como um componente incontestável da 

experiência. Essa vivência, pessoal e íntima, nem sempre é facilmente descrita 

através da linguagem verbal. É o caso do aroma do café, por exemplo que, 

para o autor, não existe forma, de descrever com exatidão aquele cheiro. Cada 

um experimenta de forma muito particular aquela vivência. “Em se tratando das 

minhas sensações ou de meus sentimentos, eles me são imediatamente 

acessíveis e só o são para mim, enquanto o outro não pode mais do que 

adivinhá-los, supor ou descobrir através de sua expressão (em meu rosto, por 

exemplo). Daí a idéia de que as sensações são da ordem privada.” (QUÉRÉ, 

2012. p. 23-24) 

O autor diz ainda que, se por um lado a linguagem pode nem sempre exprimir 

com exatidão aquilo que foi vivido, a compreensão estética pode gerar reações 

que indiquem admiração, descontentamento, surpresa ou incômodo.  

 
“As reações estéticas estão na continuidade das reações primitivas 
ou naturais, ou seja, das reações que não procedem do pensamento, 
do cálculo ou da interpretação, mas pertencem aos fatos gerais da 
natureza (se ‘por natureza’, não tivéssemos reagido ao ritmo de uma 
certa maneira, não teríamos a música e as danças que temos). Trata-
se de um modo de conduta pré-linguistica, mas que pode ser 
estendida e afinada com a ajuda da linguagem. “ (QUÉRÉ, 2012. p. p. 
28) 

 
 

 É relevante ressaltar que, segundo a ótica de Quéré, a experiência que 

se tem diante de uma obra de arte, uma cena representada, uma fotografia ou 

uma imagem publicada na internet depende, antes de tudo, de um domínio de 

técnicas e de exercício de capacidades.  

 
“A atribuição de uma vivência só pode ser feita a alguém que 
aprendeu e domina uma técnica, que é dotado de um savoir-faire, de 
capacidades, de skills. A compreensão de uma obra repousa, Em 
ambos os lados, sobre o exercício de capacidades, mesmo se esse 
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exercício pode dar ensejo a estados ou acontecimentos internos 
concomitantes.” (QUÉRÉ, 2010. p. 26-27) 
 
 

 Quéré destaca ainda a importância do social para se compreender a 

dimensão da experiência estética, já que tanto reações imediatas diante de 

uma vivência quando capacidades e domínio de técnicas dependem dessa 

relação social do indivíduo com os demais e o ambiente. 

  
“De um lado, o conceito de capacidade é um conceito normativo 
estreitamente ligado aqueles de aprendizagem, de prática instituída, 
de técnica e, portanto, de regra e de hábito; os critérios de posso de 
uma capacidade são públicos e observáveis, etc. De outro, as 
reações imediatas estão ancoradas não apenas sobre a partilha de 
uma mesma forma de vida, ou sobre ‘um comportamento humano 
comum’, mas também sobre hábitos e aquisições da educação e da 
aprendizagem/adestramento numa cultura determinada. (QUÉRÉ, 
2012. p. 29) 
   

 

É claro que, na Internet, para os demais usuários das redes sociais, 

essas reações imediatas não são visíveis. O que se pode chamar de reações, 

neste caso, seriam comentários, compartilhamentos, curtidas que aprovem, 

desaprovem, exaltem, ou denunciem aquele conteúdo.  

Ainda no o caso do personagem Suricate Seboso, essa capacidade 

descrita por Quéré pode ser entendida como a proximidade que o usuário têm 

daquela realidade cultural. Porque, para se ter o entendimento de determinada 

piada, por exemplo, ou para ser tocado a partir de uma comida que aparece em 

uma publicação, é preciso que se conheçam aquelas expressões utilizadas ou 

os pratos apresentados para que a publicação exerça sobre o leitor algum 

sentido.  

Daí, portanto, a justificativa para, em um contexto cultural em que o 

personagem se apóia, essas imagens serem mais capazes de gerar 

experiências estéticas relevantes aos seus leitores. Agente e ambiente operam 

junto, numa distribuição controlada das operações em transação. “ Pode-se 

dizer que os resultados e as consequências de nossas ações são coisas 

produzidas pelo ambiente por meio das estruturas orgânicas, das disposições 

adquiridas, dos hábitos e do savoir-faire que são os nossos, assim como o 

inverso. (QUÉRÉ, 2012. p. 33) 
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Apoio-me também no pensamento de Carole Talon-Hugon, para refletir 

sobre a experiência estética que as publicações do Suricate Seboso podem 

nos proporcionar. A autora diz que habitualmente, estamos acostumados a 

observar os objetos em função do uso que podemos fazer deles. No entanto, 

diante de uma atitude estética, considera-se a coisa observada como um meio, 

e não como um fim. É preciso assumir diante daquela situação, uma atenção 

desinteressada e cheia de simpatia. Entendendo o desinteressado, nesse caso 

como algo sem interesse utilitário. 
 

“Trata-se de uma percepção ativa que põe em alerta a nossa 
imaginação, as nossas emoções (queremos que o valor do objeto 
aceda a uma vida plena na nossa experiência), de uma consciência 
aguda e activa, cheia de discernimento, atenta aos pormenores e à 
organização interna das coisas. A atitude estética isola o objeto, quer 
dizer, não o considera nas suas causas nem nos seus efeitos nem 
nas suas conseqüências, mas por si mesmo, enquanto é em si 
mesmo agradável ou desagradável.” (TALON-HUGON, 2009, p. 90) 

 
 

Portando, Talon-Hugon justifica aqui a possibilidade de se ter um olhar 

estético, não só observando a questão do belo ou da apreciação das artes. 

Para a autora, depende da atitude estética que depositamos no nosso olhar. 

Atitude, essa, que 
 

“pode ser adotada relativamente a qualquer objeto da consciência 
porque não há objetos estéticos que solicitem esta atenção 
unicamente pelas suas qualidades aspectuais, mas só objetos 
tornados estéticos pelo olhar estético que pomos neles. Não é a 
natureza do objecto que convida a esta atitude estética, é esta atitude 
específica que lhe confere o seu caráter estético.” (TALON-HUGON, 
2009, p. 90-91) 

 
 

A autora nos convida a pensar na estética na contemporaneidade para 

além das questões relacionadas a arte. Segundo Talon-Hugon, “recentrar a 

estética no sensível e no sentir é abrir-se a todas as formas do sentir quer que 

o seu objeto seja uma obra de arte, um objeto natural ou artificial, um 

acontecimento, uma experiência.”(TALON-HUGON, 2009, p, 99) 

Portanto, uma imagem publicada nas redes sociais de um determinado 

prato da alimentação cearense pode despertar uma atitude estética em um 

apreciador daquela culinária. Não observando a beleza do prato ou o uso que 

seria feito daquele alimento, mas, sim, o efeito sensível causado por aquela 

imagem no indivíduo que a observa. 
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 Nos dias atuais, é observado um fenômeno de estetização do mundo, 

com uma exagerada preocupação com a aparência, numa tentativa de tornar 

tudo belo. Não apenas as coisas e as pessoas.  
 
“A estetização do mundo é também uma estetização dos olhares e 
das atitudes. O adjectivo ‘estético’ não qualifica somente os objectos, 
mas também qualquer coisa no sujeiro: uma atitude, uma atenção, 
um olhar, um juízo, caracterizados pela distância, pelo desinteresse, 
pela ligeireza, pela gratuidade, pelo cuidado com a aparência, a graça 
e o prazer requintado. Foi assim que, classicamente se caracterizou a 
atitude em relação à arte. Mas esta atitude pode ser adaptada em 
relação ao mundo”.(TALON-HUGON, 2009, p. 101)   
 
 

 As novas tecnologias tem contribuído para esse processo de estetização 

contemporânea do mundo. “o universo das novas imagens e do virtual 

oferecido à manipulação não deixa de ter efeito na apreensão do cotidiano: 

produz uma apreensão desrealizada deste. O mundo perdeu sua gravidade, 

sua seriedade, seu peso.”. (TALON-HUGON, 2009, p. 102)   cabe, então à 

estética entender os efeitos dessas novas formas de imagens sobre a 

sensibilidade.  

  O pensamento da autora nos leva de volta aos argumentos de Walter 

Benjamin quando dizia, nos seus estudos sobre as artes, que ö que se atrofia 

na era da sua reprodutibilidade técnica é a aura, entendida como um valor 

invisível. “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o 

aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se 

encontra.” (BENJAMIN, 1985, p. 167)   

 Mas se a imagem reproduzida deixa de carregar a aura daquele objeto 

representado, como é possível que uma fotografia, como a imagem abaixo, 

possa tocar mais profundamente alguns usuários das redes sociais do que 

outros? Para Stuart Hall, a reposta pode estar na leitura que cada um faz 

daquela representação, um pensamento que apóia a idéia de experiência 

estética que cada usuário pode ter diante das imagens. 

Imagens que para os nordestinos podem estar carregadas de 

simbolismos e significados, para muitos outros brasileiros pode, simplesmente, 

não ter o mesmo valor informativo. Isso porque, segundo Hall, as informações, 

ou códigos, não são exatamente decodificados de forma igual por todo o 

público. A teoria contraria as pesquisas em comunicação de massa que tinham 
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a idéia de uma recepção linear, de uma mensagem enviada por um emissor 

para um receptor.  

Segundo Hall, desde a concepção do discurso, a mensagem é 

carregada de elementos significativos. 
 

“Antes que essa mensagem possa ter um ‘efeito’ (qualquer que seja 
sua definição), satisfaça uma ‘necessidade’ ou tenha um ‘uso’, deve 
primeiro ser apropriada como um discurso significativo e ser 
significativamente decodificada. É esse conjunto de significados 
decodificados que ‘tem um efeito’, influencia, entretém, instrui ou 
persuade, com conseqüências peceptivas, cognitivas, emocionais, 
ideológicas ou comportamentais muito complexas”.  (HALL, 2003, p. 
393) 
 
 

É correto dizer que a codificação descrita por Hall não é sempre 

intencional e forçada. Muitas vezes, os códigos já estão tão amplamente 

distribuídos em uma cultura e foram aprendidos tão cedo que parecem não 

terem sido construídos. Foram apenas naturalizados.  
 

“Simples signos visuais parecem ter alcançado uma ‘quase 
universalidade’ embora permaneçam evidências de que até mesmo 
códigos visuais aparentemente ‘naturais’ sejam específicos de uma 
dada cultura. Isto não significa que nenhum código tenha interferido, 
mas, antes, que os códigos foram profundamente naturalizados. A 
operação de códigos naturalizados revela não a transparência e a 
‘naturalidade’ da linguagem, mas a profundidade, o caráter habitual e 
a quase universalidade dos códigos em uso.” (HALL, 2003, p. 393) 

 
 

É o que ocorre quando um cearense associa as quinta-feiras ao ato de 

comer caranguejo. Esse hábito, comum nesse dia da semana, especificamente 

a noite, foi naturalizado por essa cultura. A forma como um indivíduo não 

pertencente a essa cultura decodifica a imagem abaixo é completamente 

diferente da maneira como um cearense, ou alguém inserido nesse contexto 

cultural percebe a mensagem, capaz de fazer salivar um admirador dessa 

iguaria da culinária local.  
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Figura 5 

 
Postagem feita no perfil do personagem numa quinta-feira. 

Fonte: instagram.com/suricatesebosooficial 

 

O mesmo acontece com várias outras postagens do personagem pelas 

redes sociais. Porque acumulam tantas curtidas, comentários e 

compartilhamentos de nordestinos e para tantos outros brasileiros aqueles 

conteúdos não fazem tanto sentido? Porque os códigos presentes naqueles 

conteúdos não foram decodificados da maneira como foram idealizados.  

A devida interpretação ou assimilação do conteúdo informativo depende, 

então, do repertório de cada sujeito que vai receber aquela mensagem. É claro 

que a “vasta gama deve conter algum grau de reciprocidade entre os 

momentos da codificação e decodificação; do contrário, não poderíamos falar 

de uma efetiva troca comunicativa.”. (HALL, 2013, p. 399) Mas a codificação 

não pode determinar ou garantir quais os códigos de decodificação que serão 

empregados.  

 

Considerações finais: 
  A rica diversificada comida regional nordestina, em especial, a cearense, 

é carregada de simbolismos e um caráter de identidade forte. E, quando 

apresentada em tom de humor, por um personagem que, tão fortemente, 

representa essa cearensidade, ganha, então um significado ainda mais 

complexo, sendo capaz de gerar as mais diversas reações entre os indivíduos.  

As imagens publicadas nos perfis das redes sociais do Personagem 

Suricate Seboso podem ser seja interpretadas de maneiras diferentes entre os 
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usuários. Isso vai depender do repertório, da história de cada um, do ambiente 

em que se está inserido.    

 No ambiente virtual, onde o usuário das redes sociais é apresentado a 

uma enorme quantidade de imagens, as publicações do personagem Suricate 

Seboso relacionadas à alimentação  podem apresentar forte empatia para 

alguns. Isso, graças ao caráter estético que essas publicações podem adquirir 

diante do olhar do usuário. Não relacionando essa característica à beleza das 

imagens, mas, sim, à capacidade que elas têm de afetar os indivíduos e 

proporcionar neles experiências que remetem à memória cultural de cada um. 
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O eterno retorno da piedade: genealogia da imagem 
fotojornalística 

 
Rafael de ANDRADE (UFPR) 

Orientador: Hertz Wendel de Camargo (UFPR, Unicentro) 
 

Resumo: 
 
Este estudo integra a pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso 

em Jornalismo da UFPR. O objetivo é analisar os sentidos despertos pela 

recorrência no fotojornalismo do tema “Pietà”, surgido em movimentos 

artísticos alemães no século XIII, especialmente na fotografia vencedora do 

World Press Photo de 2012, do fotógrafo Samuel Aranda. Dessa maneira, 

apresenta-se um aporte teórico e metodologia baseados nas investigações na 

área da semiótica da cultura para decifrar o objeto escolhido, traçando sua 

genealogia imagética que parte do ambiente de mídia, passa pelos ambientes 

de arte e culto, e revela conexões com o ambiente de mito. A partir de um 

levantamento bibliográfico e iconográfico, a abordagem passa pelos primeiros 

momentos da Pietà até a ressignificação dela como arquétipo nas fotografias 

documentais e jornalísticas dos séculos XX e XXI. 

 
Palavras-chaves: imagem, mito, fotojornalismo. 
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1. INTRODUÇÃO 
O autor gostaria de enfatizar que, como parte inicial do Trabalho de 

Conclusão de Curso em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 

da UFPR, o presente artigo é parte de um trabalho em desenvolvimento e 

representa as fases iniciais da pesquisa. 

Este estudo procura traçar a genealogia de uma imagem, a começar 

pela fotografia vencedora do World Press Photo de 2011. A fotografia nos 

mostra uma mulher árabe, coberta em seu hijab, segurando em seus braços 

seu filho ferido em uma mesquita transformada em hospital durante a 

Revolução Iemenita em outubro de 2011, especificamente em uma 

manifestação para derrubar o então presidente Ali Abdullah Saleh, que estava 

em exercício do cargo há 33 anos. Não havia muita cobertura destes eventos, 

que eram mais uma onda protestos das revoluções no mundo árabe (grande 

parte dos jornalistas e fotógrafos estavam na Tunísia, Egito ou Líbia). Ainda 

assim, a figura tocante da mãe segurando seu filho, que havia machucado a 

perna sofrendo dos efeitos do gás lacrimogêneo, se tornou símbolo da 

Primavera Árabe, tirada para a The New York Times pelo espanhol Samuel 

Aranda. 

Nossa tese é a de que a força desta imagem nos vem dos sentidos que 

ela desperta em nosso inconsciente coletivo e que esta tem forte relação com o 

imaginário cristão, nas figuras d’A Piedade e A Lamentação de Cristo. Para 

isso, usamos como base a teoria da iconofagia, de Norval Baitello Junior: 

 
Na construção de um conjunto de imagens, sejam elas pertencentes 
ao universo icônico visual ou sonoro, sejam elas pertencentes a 
outros universos (verbais, perofrmáticos, olfativos, gustativos), é 
notável a utilização de imagens precedentes como referência e como 
suporte de memória. Assim, a representação de um objeto não é 
apenas a representação de algo existente no mundo (concreto, das 
coisas, ou não concreto, das não coisas), mas também uma 
reapresentação das maneiras pelas quais este algo foi já 
apresentado. Em outras palavras, em toda imagem existe uma 
referência às imagens que a precederam. Ou seja, toda imagem se 
apropria de imagens precedentes e bebe nelas ao menos parte de 
sua força. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.128). 

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 
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O consumo de imagens e seus sentidos estão fortemente atrelados a 

estruturas e arquétipos, mesmo que o produtor dessas imagens possa ter 

usado isso como ferramenta para buscar o sentido inferido ou se produziu de 

maneira ocasional. Compreender, então, este resgate de imagens ancestrais 

para a reprodução da realidade de hoje, a reportagem, ajudaria a compreender 

também de que maneira reproduzimos valores ancestrais, de significações que 

precedem o consciente. 

 
As imagens apresentadas pelos mídia contemporâneos terminam por 
possuir um alto teor de referência a outras imagens que se referem a 
ainda outras, construindo uma “perspectiva em abismo”, segundo 
E.P. Cañizal, que se perde em imagens remotas de insondáveis 
resquícios arqueológicos. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.129). 

 
 

Procuramos estas imagens remotas e seus sentidos, perpassando os 

ambientes de mídia, arte, culto e finalmente mito. A escolha de usar imagens 

da World Press se deve ao fato de estar ser reconhecida como a maior e mais 

prestigiosa premiação do fotojornalismo. Fundada em 1955, reúne premiações 

em diversas categorias, com exceção dos anos de 59, 61 e 64. A importância 

da premiação mostra o alcance da repercussão e importância da fotografia de 

Aranda entre as imagens de 2011 da Primavera Árabe. 

 
Figura 1 – Fatima Al-Qaws segurando seu filho, Zayed, por Samuel Aranda. 

 
Fonte: http://www.worldpressphoto.org/ 

1.2  OBJETIVOS 
 Geral: Analisar como as imagens são resgatadas nas narrativas no 

fotojornalismo. 
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Específicos: 

1. Compreender o efeito da ressonância no inconsciente que imagens 

míticas ressignificadas trazem para as narrativas 

2. Traçar um esboço da genealogia imagética desde a fotografia de 

Samuel Aranda  

3. Realizar um levantamento bibliográfico e iconográfico sobre a 

recorrência da Pietà em seus ambientes de imagem 

 

 

1.3  METODOLOGIA 

Foi (e será feita) uma revisão bibliográfica sobre a relação da imagem, 

fotojornalismo e cultura, em busca de aportes teóricos sobre antropolgia da 

imagem, aplicar um estudo da semiótica da cultura. Em parte documental, com 

a seleção de imagens do fotojornalismo recente que mantém uma analogia 

visual/discursiva com a figura da Pietà. Será realizada uma pesquisa de caráter 

exploratóro, dado que não existem muitos estudos na área de fotojornalismo 

que comparam arquétipos. 

Se classifica como qualitativa, pois verificará o significado que elementos 

utilizados nas fotografias adquirem na interpretação da reportagem, e sua 

possível classificação como sendo de raíz arquetípica. Será utilizada a análise 

do discurso, por seu viés estruturalista, que concebe que o enunciado é 

manifestação de um um conjunto de sentidos, que são recorrências de 

formações ideológicas, como arquétipos e mitos. Isso será feito com base na 

semiologia, que permite o mesmo viés estruturalista da análise do discurso, 

para poder compreender as recorrências de cada fotorreportagem em relação 

ao mito que foi usado para descrevê-la. 

 
1.4  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a fase inicial do trabalho e do presente artigo, foi escolhido como 

leitura A era da iconofagia (BAITELLO JUNIOR, Norval), pela forma como se 

descreve o consumo de imagens feito por imagens, a iconofagia, e a repetição 

histórica de sentidos nestas. Para o posterior aprofundamento, O poder e o 

mito (CAMPBELL, Joseph), Sobre a fotografia (SONTAG, Susan), Fotografia e 

História (KOSSOY, Boris) e A Filosofia da Caixa Preta (FLUSSER, Vilém). 
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2. DISCUSSÂO 
Na profunda camada do inconsciente humano, existem imagens 

universais e primordiais (JUNG, 1980). Estas imagens são chamadas de 

arquétipos, modelos e estruturas intangiveis de comportamento, crença e 

estética que recorrem desde a Antiguidade. A codificação destas narrativas, 

surge, em algum tempo mais primórdio da história humana, nas mitologias, 

cabendo a estas a passagem de aspectos do inconsciente humano para a 

consciência pessoal e coletiva. Os mitos apresentam estes aspectos 

inconscientes como uma realização dos arquétipos, produzindo valores e 

sentidos para a vida humana e para a natureza. 

Dentro de qualquer história, repetem-se os arquétipos destas narrativas, 

mais ancestrais que o próprio mito. São pequenos elementos nas histórias que 

são reproduzidos por representações que já existem no inconsciente coletivo. 

Desta maneira, repetidas imagens podem ser reconhecidas ao longo da 

história por evocarem um mito que faz parte da nossa cultura, que desperta 

sentidos e provocam uma ressonância profunda no nosso inconsciente. 

A fotografia pode ser “lida”, por ser, também, enunciado, mesmo sendo 

causalidade do real. Como textos, as modalidade das fotografias também são 

divididas em gêneros. O gênero jornalístico da fotografia é marcado por tentar 

contar uma história, assim como uma reportagem, mas na forma visual, 

geralmente aliada com uma legenda escrita. 

 
Além disso, as imagens não são, distintamente do que às vezes 
somos tentados a pensar, subprodutos da luz, formas de luz ou seres 
do dia. São muito mais, em sua origem e desde então, habitantes da 
noite; possuem muito mais faces invisíveis do que aquelas que se 
deixam ver, mantêm estreitos laços históricos com o sombrio e 
insondável, com as zonas profundas de nós mesmos, com as quais 
tememos ter contato. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.63). 

 
 

Como toda forma de narrativa, a fotografia jornalística reproduz 

arquétipos mitológicos, seja como forma intencional de ser solidário com a 

enunciação de um sentido para correspondentes da própria cultura ou como 

reflexo inadvertido do corpo produtor de mensagens. Dessa maneira, percebe-

se uma reincidência de imagens semelhantes ao longo dos anos que remetem 
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ao mesmo arquétipo mitológico. É esta reincidência e seus sentidos profundos 

que pesquisamos. 

 A fotografia vencedora do prêmio World Press of The Year de 2011, de 

Samuel Aranda, mostra Fatima Al-Qaws, uma cidadã do Iemen, segurando seu 

filho de dezoito anos, que está sofrendo dos efeitos de gas lacrimogêneo 

depois de participar de uma manifestação de rua, em Sanaa, Iemen, em 15 de 

outubro de 2011. A fotografia tem forte ligação com o episódio conhecido como 

“A piedade” ou “A lamentação de Cristo”, a passagem bíblica em que Maria 

carrega Cristo em seus braços. Este recurso de autorreferência pode ser 

explicado pela iconofagia: 

 
Assim, há tempo as imagens procedem de outras imagens, se 
originam da devoração de outras imagens. Teríamos o primeiro 
degrau da iconofagia. As imagens que povoam nossos meios 
imagéticos, constituem, em grande parte, de ecos, repetições e 
reproduções de outras imagens, a partir do consumo de imagens 
presentes no grande repositório. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.74). 

 
 

No artigo do The Guardian intitulado “Samuel Aranda’s best photograph: 

a woman protects her son”, Samuel Aranda lista James Nachtwey como 

referência para o seu trabalho.Nachtwey é um fotojornalista de guerras, 

conhecido também pelo seu trabalho pela conscientização da XDR-TB, uma 

forma de tuberculose resistente à medicamentos. Entre as fotos de seu 

trabalho, esta fotografia tirada no Camboja surge: 
Figura 2 – ensaio Struggle for life, de Nachtwey, sobre a luta contra a 

tuberculose XDR-TB 
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Fonte: http://www.the37thframe.org/ 

Similar à fotografia de Aranda, esta tirada em 2007 mostra uma mãe 

segurando seu filho, que enfrenta a tuberculose. Apesar da narrativa não 

envolver conflito político, de maneira semelhante se trata sobre a proximidade 

da morte. 

Também vencedora de um dos prêmios da World Press Photo de 1991, 

uma fotografia do documentário de Therese Fare sobre a AIDS foi mais tarde 

pelo renomado publicitário Oliviero Toscani usada em uma campanha de 

prevenção da United Colors of Benetton, desta vez colorida. A imagem tem 

também uma forte ligação com a Lamentação de Cristo e A Piedade, dada a 

semelhança de David Kirby, o ativista na luta contra o HIV morrendo da própria 

AIDS, com a imagem de Jesus. Foi chamada pela revista Life, onde foi 

publicada em 1991, de “a fotografia que mudou a cara da AIDS”: 
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Figura 3 – David Kirby em seu leito de morte, por Therese Fare

 
Fonte: http://timemagazine.tumblr.com/ 

Em 1972, também na revista Life, foi publicada uma fotografia de 

Eugene Smith, chamada de Tomoko Uemura em seu Banho. A fotografia era 

parte de uma série de uma reportagem sobre os efeitos da doença de 

Minamata, uma forma de poluição por mercúrio que aconteceu na cidade de 

Minamata, no Japão. A reportagem servia como conscientização do desastre 

causado pelo despejo de mercúrio que a corporação Chisso causada na 

região: 
Figura 4 – Tomoko Uemura em seu banho, por Eugene Smith 

 
Fonte: http://www.masters-of-photography.com/ 
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A imagem da Pietà vem sido tema de várias artes visuais desde 1499, 

quando Michelangelo produziu a escultura com o nome de “La Pietà”. Desde 

então, vários outros artistas reproduziram a mesma passagem, como nas telas 

de Caravaggio em 1603,  Anthony Van Dyck em 1635, William Adolphe 

Bouguereau em 1876 e Van Gogh em 1889. Estabelecer uma conexão direta 

entre as imagens é difícil: 
 

Além do mais, aquelas que são visíveis possuem também ao menos 
algumas facetas e aspectos invisíveis aos nossos olhos. Isso quer 
dizer que ao lado ou atrás da visibilidade de uma imagem emergem 
numerosas configurações que a acompanham e que nossos olhos 
não conseguem ver. E, mais que isso, os procedimentos dessas 
configurações invisíveis são imprevisíveis, pois elas se alimentam das 
camadas, da história e das histórias soterradas do homem, se 
enraízam nas profundezas invísiveis do esquecimento. E, uma vez 
que cada pessoa vive as histórias próprias e alheias de maneira 
distinta, as sombras que acompanham as imagens podem pensar ser 
intuídas e penetradas como campos de probabilidades, um espaço 
comunicativo de improvável determinação, às vezes mesmo 
impossível de determinar. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.64). 
 

 

Ainda que uma ligação direta entre uma imagem e outra seja difícil de 

determinar, a semelhança é indiscutível, assim como os significados que estas 

aproximações trazem. Aqui algumas Pietàs para feito de comparação: 
Figura 5 – Quadro Pietà, de William-Adolphe Bouguereau, 1876. 

 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 

Figura 6 – Escultura de Pietà, de Michelangelo, 1499. 
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Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 

A aproximação forte entre as imagens indicam que estas fotografias de 

sucesso trazem consigo uma série de significados, que passam pelo culto e 

pela arte, tanto quanto pelo mito e pelo arquétipo (da mãe, da morte, da 

piedade,etc.). Em um trabalho mais aprofundado, a pesquisa pretende ir em 

busca destes sentidos e também a que imagens mais antigas esta genealogia 

pode nos levar, além de investigar o próprio movimento artístico da Pietà, que 

tem suas origens ainda duzentos anos antes de Michelangelo, na Alemanha. 

Uma consideração final sobre o consumo de imagens pela imagem também 

leva a uma crítica de perceber o mundo pelos próprios mitos, ocidentais e 

cristãos. Além disso, o poço da autorreferência pode ser visto como um 

esvaziamento da imagem, que se perde na narrativa: 

Aparentemente iguais, mas no fundo e de verdade, já se revelam 
vitimadas pela fadiga da imagem-mãe, pois já não há mais resquícios 
das coisas, apenas o eco de suas superfícies. (BAITELLO JUNIOR, 
2014, p.72). 

REFERÊNCIAS: 

BAITELLO JUNIOR, Norval. A era da iconofagia, 1ª edição. São Paulo: Paulus, 2014. 
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Beyoncé Knowles: o mito na música e na moda 

Lígia Gomes Pereira Prete ANDREO (Universidade Estadual de Londrina)1 

Resumo: 

Este estudo de caso visa discorrer sobre a trajetória pessoal e profissional da 

artista americana Beyoncé Knowles e de como esta tornou-se uma das 

maiores estrelas da contemporaneidade afirmando-se como um verdadeiro 

mito na música e da moda. Esta análise será realizada à luz dos conceitos de 

mito de Roland Barthes (1999) e de starsystem de Edgar Morin (1989), este 

último reafirmado por Gilles Lipovetsky (1989). Infere-se que o percurso 

midiático de Beyoncé Knowles, em grande parte calculado, alçou-a da posição 

de uma artista do entretenimento para uma personagem, da qual se consome 

não somente a música, seu produto principal, mas também a moda. Destacam-

se, sobretudo, os aspectos simbólicos que a artista em questão conseguiu 

associar a sua imagem.  

Palavras-chaves: Beyoncé Knowles, mito, moda. 

1 Mestranda em Comunicação e docente do curso de graduação em Design de Moda da 
Universidade Estadual de Londrina. Orientador Prof. Dr. Miguel Luiz Contani, Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. 

36



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
1. Introdução

Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI,

2014), em 2013 a venda mundial de músicas faturou 15 bilhões de dólares. 

Deste faturamento, a maior parte saiu dos Estados Unidos que vendeu US$ 7,1 

bilhões, sendo que 58% são de vendas em formato digital. A IFPI afirma ainda 

em seu relatório anual que os álbuns de artistas como Beyoncé, Justin 

Timberlake, Katy Perry e Bruno Mars, alavancaram para o mercado musical 

norte-americano um aumento de 0,8% em seu faturamento. Somente o álbum 

de Beyoncé Knowles, lançado em dezembro de 2013, vendeu 2,3 milhões de 

cópias. Beyoncé Knowles representa, hoje, 60% do faturamento total de todo o 

mercado fonográfico dos Estados Unidos. 

A cantora, compositora, atriz, dançarina, coreógrafa, arranjadora vocal, 

produtora, diretora de vídeo e empresária americana Beyoncé Giselle Knowles 

Carter construiu uma sólida carreira de sucesso, sendo considerada na 

contemporaneidade, um verdadeiro mito.  

Barthes define mito como uma fala. Ele afirma que o mito é uma 

mensagem, um modo de significação não podendo, portanto ser um conceito 

ou uma ideia. E que, por ser linguagem, todo e qualquer tema pode 

transformar-se em mito uma vez que tudo “pode passar de uma existência 

fechada, muda a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade [...]” 

(1999, p.200). Neste sentido, podemos dizer que quando a sociedade empenha 

a uma determinada celebridade uma determinada significação, ela a constitui 

um mito. 

Sobre isso, Fernandes (1997, p. 4) afirma 
As personagens míticas da cultura de massa são a soma de certas 
aspirações coletivas [...] São exatamente as aspirações coletivas, 
conscientes ou inconscientes, que as personagens midiáticas 
corporificam e por isso tornam-se mitos, figuras aglutinadoras do 
imaginário de determinada época. A identificação necessária entre a 
personagem midiática e o público se dá justamente na "humanidade" 
daquela. 

2. A formação de um mito
A articulada Beyoncé soube desde muito cedo como pavimentar seu

caminho com maestria a fim de alcançar o estrelato. Nascida em Houston, nos 

Estados Unidos, em 4 de setembro de 1981, filha de um vendedor de 

equipamentos médicos e de uma cabeleireira, Beyoncé começou sua carreira 

profissional ainda muito cedo, aos 9 anos de idade, quando integrou o grupo 
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Girl's Tyme. O grupo era formado por sete pré-adolescentes que se 

apresentavam em shows de talentos da televisão americana. Sem nunca 

alcançar a fama, o grupo acabou se desfazendo em 1994 (BEYONCÉ 

BEYOND..., 2011).  

No ano seguinte, seu pai Mathew Knowles acreditando no talento da 

filha abandona o emprego para dedicar-se a fazer com que a carreira de 

Beyoncé deslanchasse. Ele cria em 1995 o grupo Destiny's Child. O nome vem 

de uma sugestão da mãe Beyoncé, Tina Knowles, uma mulher bastante 

religiosa que ao ler o livro de Isaías encontrou uma passagem bíblica sobre 

predestinação, dai o termo Destiny's. O termo Child, do inglês criança, foi 

sugestão de Mathew, pois tratava-se de um grupo musical de pré-

adolescentes. Inicialmente o grupo era composto por quatro garotas 

afrodescendentes que cantavam músicas no estilo Rhythm and Blues. No 

mesmo ano em que foi concebido, o Destiny’s Child assinou contrato com a 

gravadora Elektra Records, mas antes mesmo de lançar seu primeiro álbum o 

contrato foi desfeito. Em 1996, um ano após a formação inicial do grupo 

composto por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson e LeToya 

Luckett, o Destiny’s Child assina contrato com a Columbia Records e grava seu 

primeiro álbum (idem, 2011). 

Em 1997 o grupo já gozava de dois grandes sucessos: seu primeiro 

single No, No, No alcançou a terceira posição na Billboard Hot 1002; e o hit 

Killing Time, integrou a trilha sonora do filme da Columbia Pictures Men in 

Black.  

O sucesso astronômico do Destiny’s Child já no inicio da carreira dava-

se principalmente pela presença de Beyoncé que era principal vocalista do 

quarteto e tinha um timbre diferenciado. O Destiny’s Child lançou a partir de 

1997 um sucesso após o outro, dissipando qualquer possibilidade do fantasma 

de um “grupo de uma música só”.  

Em 1999 começaram a surgir alguns desentendimentos entre as 

integrantes do grupo que acusavam o empresário do Destiny’s Child, Mathew 

Knowles, pai de Beyoncé, de favorecimento a filha e a Kelly Rowland, outra 

destacada integrante do grupo. O favorecimento nunca foi desmentido. Desde 

2 A Billboard Hot 100 é a tabela musical padrão dos Estados Unidos que avalia a lista das cem 
músicas mais vendidas no decorrer de uma semana, é publicada pela revista Billboard. 
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a formação do grupo quando Mathew Knowles abandonou o emprego para 

cuidar da carreira da filha, ficou bastante evidente seu interesse em lançar 

Beyoncé ao estrelato. Nas apresentações do Destiny’s Child a liderança de 

Beyoncé era inegável, além disso, ela gozava de uma incomparável beleza o 

que ofuscava as demais integrantes. Naquele momento este era um dos seus 

maiores trunfos, além da bela voz. Lipovetsky afirma que “[..] a estrela deve 

agradar: a beleza, ainda que não seja nem absolutamente necessária nem 

suficiente, é um dos seus atributos principais (1989, p.214)”.  

Em 2000 o grupo ganhou destaque nas manchetes da indústria 

fonográfica americana quando Mathew Knowles demitiu as integrantes LaTavia 

Roberson e LeToya Luckett. A saída de LaTavia e LeToya do grupo gerou um 

processo judicial das duas contra Mathew Knowles, divulgado em larga escala 

em jornais e revistas. Elas alegaram ter descoberto sua demissão somente 

depois de ver o videoclipe de Say My Name um dos sucessos do recém-

lançado álbum The Writing's on the Wall. De fato, as duas fizeram parte da 

gravação em estúdio do álbum citado, entretanto na festa de lançamento do 

mesmo, outras duas integrantes compunham o grupo: Michelle Williams e 

Farrah Franklin. Cinco meses depois outra notícia sobre o grupo foi veiculada 

na mídia: Farrah Franklin sai do grupo e deixa o Destiny’s Child como um trio.  

O grupo manteve ao longo da sua carreira uma extensa trajetória de 

sucessos vendendo mais de 60 milhões de discos em todo o mundo e 

tornando-se um dos grupos femininos de maior sucesso em toda a história. 

Entretanto, como é de praxe em grupos musicais de sucesso, o Destiny’s Child 

fez uma pausa nas suas produções musicais para que as integrantes do grupo 

se lançassem em carreira solo. A proposta da gravadora era de que cada uma 

das cantoras atuasse em um segmento musical por um determinado período 

de tempo e que depois retornassem a formação do Destiny’s Child. Porém, a 

carreira solo das integrantes rendeu altos lucros para a gravadora e o grupo 

acabou durando somente até 2004 quando lançou seu último álbum Destiny 

Fulfilled.  

3. De cantora a atriz e os primeiros passos da carreira solo
Paralelamente aos projetos solo, Beyoncé lançou-se como atriz em 2001

com o filme Carmen: A Hip Hopera. Segundo Lipovetsky (1989, p. 217) “[...] há 
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muito tempo, as vedetes vêm utilizando seu sucesso no music hall para 

penetrar no mundo do cinema”. Corroborando esta afirmação, no ano seguinte 

e em 2003 Beyoncé participou ainda dos filmes Austin Powers in Goldmember, 

interpretando Foxxy Cleopatra e na comédia romântica The Fighting 

Temptations contracenando com Cuba Gooding, Jr. Suas aparições nestes 

filmes foram estratégicas, uma vez que Beyoncé demorou quase três anos 

desde o anúncio da carreira solo e o lançamento do seu primeiro álbum. De 

alguma forma ela precisava se manter na mídia. Essas aparições em filmes de 

grandes estúdios como Warner Bros e Paramount Pictures fizeram com que 

Beyoncé conseguisse finalmente consolidar uma imagem de “diva” com base 

no modelo de star system, definido por Edgar Morin como “[...] a máquina de 

fabricar, manter e promover as estrelas sobre as quais se fixaram e se 

divinizaram as virtualidades mágicas da imagem da tela” (MORIN, 1989, p. 77). 

Assim como define Lipovestky (1989), Beyoncé conseguiu impor uma 

personalidade que conquistou o público essencialmente pelo tipo de mulher 

que conseguiu impor na tela, seja no cinema ou nos palcos: uma mulher 

sedutora, um “ser-para-a-sedução”. Para Fernandes (1997, p.5) 
É preciso mais que um rosto bonito para ser mitificado, é necessário 
ter uma subjetividade evidente aliada a um comportamento singular, 
uma "personalidade estética", no dizer de Eco, com o qual o público, 
de alguma forma, identifica-se, através do simbolismo. 

E foi isso que Beyoncé conquistou. Depois dos lançamentos dos álbuns 

solos de Kelly Rowland e Michelle Williams, Beyoncé lançou o seu álbum de 

estréia, Dangerously in Love, em Junho de 2003. O álbum vendeu 317 mil 

cópias na semana de seu lançamento e estreou em primeiro lugar na Billboard 

200. Ao todo, Dangerously in Love rendeu quatro discos de platina e só nos 

Estados Unidos vendeu mais de 4.7 milhões de cópias. Este álbum teve dois 

singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100: Crazy in Love, que contou com 

a participação do rapper Jay-Z e que esteve oito semanas consecutivas em 

primeiro lugar, e Baby Boy que permaneceu por nove semanas consecutivas 

em primeiro lugar. O clipe de Crazy in Love, mostra uma Beyoncé altamente 

sedutora com cabelos esvoaçantes em um microshorts jeans combinado com 

regata branca. Suas roupas, penteado e maquiagem são minuciosamente 

trabalhados para mostrar uma estrela bastante erotizada. Segundo Morin 

(1989, p. 16), “O erotismo, que é a atração sexual que se espalha por todas as 
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partes do corpo – fixando-se sobretudo nos rostos, nas roupas, etc –, é 

também o imaginário ‘mítico’ que toca todo o domínio da sexualidade”. 

Finalmente Beyoncé Knowles, agora sozinha e em maior destaque na 

mídia, havia chegado a posição de verdadeira superstar. Posição esta que a 

cantora vem se consolidando ao longo dos anos. Sobre isso, Lipovestky (1989, 

p.214) fala que
A estrela é imagem de personalidade construída a partir de um físico 
e de papéis feitos sob medida, arquétipo de individualidade estável ou 
pouco cambiante que o público reencontra em todos os filmes. O star 
system fabrica a superpersonalidade que é a grife ou a imagem de 
marca das divas da tela. 

Com sua carreira solo em 2011 Beyoncé já havia vendido mais de 11, 2 

milhões de álbuns e cerca de 25 milhões de singles só nos Estados Unidos 

(BEYONCÉ BEYOND..., 2011). Em 2010 ela já contabilizava 94 premiações 

que incluem vários Grammy além de prêmios como o BRIT Awards e o Peoples 

Choice Awards.  

Em 2006, Beyoncé crava mais uma atuação no cinema americano com o 

filme A Pantera Cor-de-Rosa, no qual interpreta Xania, uma estrela pop 

internacional. O filme em que ela contracena com o ator Steve Martin, estreou 

em primeiro lugar nas bilheterias, arrecadando 21,7 milhões de dólares na 

semana de seu lançamento. No final do mesmo ano, Beyoncé destaca-se 

novamente como atriz interpretando Deena Jones no filme Dreamgirls, uma 

adaptação cinematográfica do musical de 1981 da Broadway também chamado 

Dreamgirls. O filme é baseado na história de Diana Ross e The Supremes. Por 

sua atuação neste drama musical Beyoncé recebeu duas indicações ao Globo 

de Ouro nas categorias Melhor atriz em um filme, comédia ou musical e na 

categoria Melhor canção original por Listen3.  

Novamente outro grande hiato se deu na carreira musical de Beyoncé 

quando ela demorou outros três anos entre o lançamento de seu primeiro e 

segundo álbum. Em setembro de 2006 Beyoncé lança B’Day, o álbum em 

comemoração ao seu aniversário de 25 anos. Na primeira semana B’Day 

vendeu 541 mil cópias, tornando-se sua maior marca de vendas como artista 

solo4. 

3 Fonte: http://www.reuters.com/article/2006/12/14/us-goldenglobes-factbox-nominees- idUSN 
1429189320061214 
4 Fonte: http://www.billboard.com/articles/news/57265/beyonces-b-day-makes-big-bow-at-no-1 
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Seu terceiro álbum I Am... Sasha Fierce foi lançado em 2008 e contem a 

música mais conhecida de Beyoncé: Single Ladies (Put a Ring on It). A 

coreografia caiu no gosto popular e foi imitada em todo mundo. Com este 

álbum Beyoncé saiu em turnê mundial fazendo ao todo 97 apresentações. 

4. Vida pessoal: espetacularização
Em 2008, Beyoncé casa-se com Shawn Corey Carter, o conhecido

rapper americano Jay-Z depois de sete anos de relacionamento. 

Surpreendentemente, Beyoncé e Jay-Z conseguem manter a notícia em 

segredo e anunciam o casamento publicamente somente 18 dias depois5. A 

parceira de sucesso de Beyoncé e Jay-Z não se dá somente na esfera musical. 

Segundo a revista Forbes, em 2010, o casal integrou a lista dos casais mais 

ricos do mundo, ficando em primeiro lugar por arrecadar 122 milhões de 

dólares no período de Junho de 2008 à Junho de 2009. Em 2014, Beyoncé 

ficou classificada em primeiro lugar na lista das 100 celebridades mais 

poderosas do mundo publicada pela mesma revista. Ela faturou de junho de 

2013 a junho de 2014, 115 milhões de dólares. Seu esposo Jay-Z ficou em 

sexto lugar com 60 milhões arrecadados no mesmo período6. 

Em 2009 Beyoncé sofreu um aborto espontâneo de sua primeira 

gravidez. Seu relato emocionado em tom intimista, filmado com o laptop 

pessoal de Beyoncé, foi veiculado no documentário exibido pelo canal HBO 

Beyoncé: Life Is But a Dream (2013). 
Cerca de dois anos atrás, estava grávida pela primeira vez e ouvi o 
batimento cardíaco do bebê, que foi a música mais bonita que eu já 
ouvi na minha vida. Escolhi os nomes e imaginava com quem meu 
filho seria parecido. Estava me sentindo muito maternal. Então eu 
voei de volta a Nova York para buscar o meu check-up, mas não ouvi 
mais os batimentos cardíacos. Literalmente, uma semana antes fui ao 
médico e estava tudo bem, mas, na semana seguinte, não havia 
batimento cardíaco nenhum [pausa]... Eu fui para o estúdio e escrevi 
a canção mais triste que eu já fiz na minha vida. Na verdade foi a 
primeira música que eu escrevi para o meu álbum e foi a melhor 
forma de terapia para mim, porque o aborto foi a coisa mais triste pela 
qual já passei. 

De acordo com Fernandes estas vicissitudes comuns a todas as 

pessoas, quando ocorrem na vida de um artista pop acabam por humanizar a 

estrela aproximando-a ainda mais do público. 

5 Fonte: http://www.people.com/people/article/0,,20194030,00.html 
6 Fonte: http://www.forbes.com/celebrities/list/3/#tab:overall 
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[...] os mitos do século XX surgem intocáveis, "olimpianos"- no dizer 
de Edgar Morin - para aos poucos, mostrarem-se humanos. Neste 
instante, que pode ser marcado pelo parto, pela dor da perda de um 
ente querido ou por um escândalo sexual, é que se configura a 
identificação que o público laico necessita (1997, p.4).  

Beyoncé sempre se mostrou muito próxima de seu público, é 

considerada uma estrela bastante acessível pela mídia. Sendo assim, com o 

objetivo de se aproximar do público7, em 2011, Beyoncé protagoniza uma cena 

inédita ao anunciar sua segunda gravidez.  

Grávida de 20 semanas, a cantora ao final de sua apresentação, abre 

sua jaqueta cintilante e mostra com um largo sorriso no rosto sua “barriguinha”, 

no palco da cerimônia do MTV Video Music Awards (Figs. 1-2). Enquanto isso 

seu marido, o rapper Jay-Z, recebia aos pés da escadaria do palco os 

cumprimentos de artistas como Kanye West e Lady Gaga, tudo devidamente 

filmado e televisionado ao vivo. A novidade espalhou-se rapidamente na 

internet e no mesmo dia Beyoncé entrou no Livro Guinness dos Recordes por 

quebrar recorde na rede social Twitter, com 8.868 tweets/mensagens por 

segundo sobre sua gravidez. Além disso, de acordo com a MTV, a performance 

de Beyoncé cantando Love on Top e o anúncio de sua gravidez no Video Music 

Awards fez com que a premiação fosse a mais assistida na história, tendo 12,4 

milhões de espectadores8. “Para a mídia e para os fãs qualquer detalhe da vida 

dos astros interessa com a mesma intensidade, fato que demonstra a 

persistência da imaginação [..]”. (FERNANDES, 1997, p.6). 

Com o anúncio espetacularizado de sua gravidez, Beyoncé levou os 

seus fãs a  
[...] realizam no imaginário seus sonhos. Na verdade, o movimento 
parte dos olimpianos, com sua natureza divina e humana que 
“realizam os fantasmas que os mortais não podem realizar, mas 
chamam os mortais para realizar no imaginário”, descritos por Edgar 
Morin (Morin, 1962: 107). Tudo porque a estrela é mensageira da 
felicidade e ponte entre o universo dos deuses e dos mortais. 
(ADAMATTI, 2008, p.1) 

7 Afirmação feita pela própria Beyoncé em seu documentário autobiográfico Beyoncé: Life Is 
But a Dream. 
8 Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/gravidez-de-beyonce-bate-record-do-twitter-com-8868-
mensagens-por-segundo-2684620 
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Também em 2011 Beyoncé protagonizou outro momento midiático 

causando grande movimentação nos jornais e revistas: foi a público anunciar 

que sua carreira já não seria mais administrada por seu pai Mathew Knowles, 

que era o seu empresário desde a existência do grupo Destiny's Child. Ela 

afirmou que eles haviam se separado “em nível profissional” e que agora 

administra a si mesma9.  

5. Imagem pública e moda

Beyoncé foi ao longo dos anos aprendendo como administrar sua 

imagem pública de modo que esta lhe rendesse altos lucros. Por manter uma 

vida muito discreta e nunca se envolver em escândalos, Beyoncé criou uma 

imagem sólida e estável, atributos bastante valorizados por empresas que 

buscam associar suas marcas a celebridades com estas características. 

Atualmente ela possui contratos com marcas como Pepsi, L’Oréal, Tommy 

Hilfiger e Armani. Além disso, criou suas próprias marcas. 

A House of Deréon é uma empresa do ramo de vestuário feminino que 

Beyoncé e sua mãe criaram em 2005. A marca é uma homenagem a sua avó 

materna Agnèz Deréon que era costureira. De acordo com Tina Knowles em 

entrevista concedida a revista Cosmopolitan, todas as roupas da marca 

mostram o estilo e o gosto Knowles10. A linha de roupas está disponível em 

varejo e lojas especializadas em todo o mundo, onde se podem encontrar 

9 Fonte: http://www.huffingtonpost.com/2011/05/11/beyonce-talks-dad-no-longer-manager_n_ 
860709.html 
10 Fonte: http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/news/a2120/The-Beyonce-
Experience/ 

Figura 1: Apresentação de Beyoncé no MVA. 
Fonte: looksfotoemusica.blogspot.com.br 

Figura 2: Anúncio da gravidez no palco do MVA. 
Fonte: http://launchmusic.webnode.com.br/noticias/ 
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roupas esportivas, agasalhos e acessórios como bolsas e calçados. 

Estrategicamente, Beyoncé também se uniu à House of Brands, uma empresa 

de calçados, que produz uma grande quantia de calçados para a marca House 

of Deréon. A principal garota propaganda da marca é a própria Beyoncé. 

Em 2004, novamente com o apoio da sua mãe, Beyoncé fundou a 

empresa Beyond Productions, que pertence a sua família e que fornece o 

licenciamento e a gestão da marca para House of Deréon. No início de 2008, a 

linha House of Deréon lançou um jogo para celular, com um componente de 

rede social on-line chamado Beyoncé Fashion Diva11 que entre outras coisas, 

permite que o jogador crie o estilo de uma diva utilizando roupas, sapatos, 

acessórios, penteados e maquiagens.  

Em 2009, Beyoncé e sua mãe, lançaram uma linha de roupas femininas 

inspiradas nos figurinos da turnê do álbum I Am... Sasha Fierce, a Sasha 

Fierce for Deréon. Todas as peças da coleção foram desenhadas pelo estilista 

Thierry Mugler. Além das roupas a coleção é composta também por bolsas, 

calçados, óculos, lingerie e bijuterias.  

Beyoncé é considera ícone fashion no mundo da moda. É muito copiada 

pelo público e inclusive por outras celebridades que tentam imitar seu sucesso 

e fama. Lipovetsky (1989, p.214) explica que “As estrelas despertaram 

comportamentos miméticos em massa, imitou-se amplamente sua maquiagem 

dos olhos e dos lábios, suas mímicas e posturas [...]”. Beyoncé tornou-se uma 

espécie de garota-propaganda informal da meia-calça modeladora produzida 

pela empresa americana Spanx (Fig. 3).  A cantora usa a peça no palco e na 

vida pública. A meia-calça tida como “milagrosa” esconde imperfeiçoes como 

gordura localizada e promete reduzir as medidas em até um número. Outras 

cantoras como as brasileiras Anitta, Wanessa Camargo e Gaby Amarantos 

aderiram a moda de Beyoncé e também incluíram a meia-calça em seus 

figurinos (Fig. 4).  

11 Fonte: http://www.reuters.com/article/2008/01/15/idUS195809+15-Jan-2008+BW20080115 
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Beyoncé também disseminou outra moda quando apareceu no clipe 

Love On Top usando sneakers pretos (Fig. 5), com salto e sem cadarços 

(apenas com tiras de velcro). A criação de da estilista Isabel Marant já vinha 

sendo desfilada nos pés de outras famosas, mas quem divulgou a tendência foi 

a cantora. Tanto que resolveu criar seu próprio modelo, o King Bey (Fig. 6), em 

parceria com a marca de tênis Perfectly Made Kicks, mais conhecida nos 

Estados Unidos como PMK. Sua versão também tem salto, entretanto é 

confeccionado com materiais exóticos como couro de arraia, avestruz, bezerro, 

crocodilo e cobra. 

Figura 3: Beyoncé com a meia calça da marca Spanx 
Fonte: http://www.bolsademulher.com/famosas-celebridades/meia-calca-para-esconder-celulite-e-aposta-
de-cantoras-famosas/ 

Figura 4: Anitta, Valesca Popozuda e Wanessa aderem a meia calça usada por Beyoncé. 
Fonte: http://www.bolsademulher.com/famosas-celebridades/meia-calca-para-esconder-celulite-e-aposta-
de-cantoras-famosas/ 
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Por tudo que Beyoncé representou nos últimos anos no campo da moda 

ela ganhou em julho de 2014 uma exibição na seção Lendas do Rock do Rock 

and Roll Hall of Fame Museum em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. A 

seção em questão abriga peças icônicas de astros como Michael Jackson, 

Aretha Franklin, David Bowie e Janis Joplin. 

A exibição é composta pelos principais looks usados por Beyoncé nos 

últimos 10 anos (Fig. 7). Estão lá as peças usadas em eventos como o MET 

Gala de 2012, o figurino de sua apresentação no Super Bowl 2013, o famoso 

maiô preto (Fig. 8) do clipe Single Ladies (Put a Ring on It) e o short jeans com 

top branco do clipe de Crazy in Love. 

 

 

6. Conclusão

Figura 5: modelos de sneackers e clipe Love on Top. 
Fonte: www.verdadefeminina.com.br/trend-sneakers/ 

Figura 6: sneaker King Bey. 
Fonte:www.glamour.com/fashion/blogs/dressed/
2013/02/get-beyonces-king-bey-isabel-m.html 

Figura 7: Peças expostas no Rock and Roll Hall of Fame Museum. 
Fonte: http://www.garotasestupidas.com/os-looks-mais-marcantes-de-
beyonce-ganharam-exposicao-em-museu/ 

Figura 8: maiô preto do clipe 
Single Ladies (Put a Ring on It) 
Fonte:http://www.garotasestupida
s.com/os-looks-mais-marcantes-
de-beyonce-ganharam-exposicao-
em-museu/ 
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Beyoncé Knowles soube estrategicamente posicionar-se de tal forma na 

mídia que ganhou status de diva. Sua trajetória profissional calcada em 

parcerias adequadas aliadas a um comportamento que agrada o público a 

tornaram uma artista “humanizada”, e nos termos de Edgar Morin, uma 

verdadeira estrela.  

Expor sua vida pessoal em doses exatas evitou com que ela se 

evolvesse em escândalos que poderiam ferir sua imagem pública. Uma vida 

discreta criou uma imagem estável, atributos bastante valorizados por 

empresas que buscaram associar suas marcas a ela. Com contratos 

milionários, Beyoncé vem aumentando sua fama e fortuna ao longo dos anos. 

A beleza e estilo imitado pelo público e por outras personalidades solidificam 

ainda mais sua posição de mito no star system atual. Na moda e na música, 

Beyoncé Knowles assinou seu nome na história. 
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De fatos aparentemente inocentes, cotidianos e cômicos para a 
construção social da realidade: uma análise dos mundos de 

Mafalda e das Cobras-filhote 

Aline da Silva APARECIDO (Universidade Estadual de Londrina – UEL)1 
Anna Bacinello QUILES (Universidade Estadual de Londrina – UEL)2 

Maria Isabel BORGES (Universidade Estadual de Londrina – UEL)3 

Resumo: 

Nas tiras cômicas de “Mafalda” (Quino, 1993) e “As Cobras” (Verissimo, 2010), 

alguns fatos sócio-históricos referentes ao momento de produção são 

retratados: Guerra no Vietnã, regimes políticos opressores na Argentina e no 

Brasil, Guerra Fria etc. Entretanto, observando as ações da protagonista 

Mafalda — uma criança de 6 anos com marcante capacidade reflexiva sobre a 

vida cotidiana, social e política — e as ações das Cobras-filhote — 

personagens subjugadas e menosprezadas em função de uma suposta 

inferioridade intelectual e social —, podemos esboçar uma perspectiva de 

mundo construída a partir de um olhar individual — os quadrinistas produtores 

— que se estende para o social, de modo que cada leitor possa se identificar 

com semelhantes dilemas das personagens, por exemplo. Graças à relação 

fato e valor, a análise das tiras cômicas em questão não se limita à reprodução 

de fatos aparentemente inocentes, prosaicos e cômicos, e sim deflagra 

reflexões sobre situações locais e globais. 

Palavras-chaves: Fato e valor, linguagem, tiras cômicas. 
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Considerações iniciais 

À primeira vista, podemos dizer que, diante de uma tira cômica, um fato 

é apresentado de forma não intencional, sem motivação político-ideológica. 

Porém não é bem assim... A partir disso, nosso objetivo norteador é, via análise 

de tiras cômicas, mostrar como as descrições aparentemente inocentes trazem 

implicitamente valorações. Em outras palavras, a exposição de fatos não é 

alienada de uma perspectiva de mundo, um julgamento de valor proposto por 

um sujeito cartunista atrás uma máscara bem-humorada. 

Nosso objeto é constituído de quatro tiras cômicas protagonizadas pela 

Mafalda (QUINO, 1993) e três tiras protagonizadas pelas cobras na condição 

prioritariamente de filhotes (VERISSIMO, 2010). 

Para analisarmos a personificação do mundo nas tiras da Mafalda, 

consideramos os fatos históricos que estavam acontecendo no mundo durante 

a publicação, como: Guerra do Vietnã, Guerra Fria, as ditaduras militares, crise 

na Ásia, comunismo, pobreza, violência, fome, armamento, superpopulação e 

os movimentos sociais. Quanto às tiras brasileiras analisadas, além dos fatos 

globais já apontados, levamos em conta a ditadura militar brasileira. 

Em primeiro lugar, alguns pontos relacionados a fato e valor foram 

trazidos, tanto do âmbito da linguística quanto do âmbito filosófico. Em 

segundo, uma análise das tiras foi feita, procurando relacionar a discussão 

teórica anteriormente apresentada. 

1. Fundamentos teóricos

Sob uma perspectiva performática de linguagem, quando um fato é 

descrito, um valor está em jogo. Considerando o 11 de Setembro de 2001, 

Rajagopalan (2003), por exemplo, mostra-nos como tornamos qualquer 

mulçumano em terrorista, graças à política designativa cujo princípio se pauta 

na nomeação que, por si só, já agrega uma predicação. Mais recentemente, 

em 2015, o ataque à redação do jornal francês Charlie Hebdo reforça a relação 

equivocada de que todo mulçumano é um terrorista em potencial. Borges 

(2004), seguindo o pensamento de Rajagopalan (2003), mostra-nos tal política 
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designativa (também chamada política de nomeação/predicação) como uma 

das estratégias dos cartunistas pasquinianos para que o jogo ético-político se 

instaure e estabeleça um combate contra a opressão da ditadura militar (1964-

1985). Os cartunistas, na época, vestiam máscaras linguísticas para atuarem 

na ambivalência identitária: de um lado, posicionavam-se como favoráveis à 

ditadura militar quando seus quadrinhos, à primeira vista, possibilitavam uma 

interpretação inocente e não contrária à ditadura militar; de outro, 

implicitamente se posicionavam contrários ao aparentemente inocente e 

supostamente ausente de um viés político-ideológico. Por trás dessas 

máscaras, uma interpretação antiditatorial prevalecia não só nos quadrinhos 

pasquinianos, como em todo o semanário; e, por consequência, um 

posicionamento identitário era desencadeado, em resposta à opressão política 

posta no âmbito físico e simbólico. 

Nesse sentido, em meio a um humor marcante do jornal (às vezes, 

ácido, tal como nos quadrinhos de Henfil a partir dos personagens “Os 

Fradinhos”), a representação configurada não possuía a única função de 

provocar riso no outro (o destinatário) e, com isso, entretê-lo. Pelo contrário, a 

rebeldia mantinha-se implícita não só ao regime, como também a certos 

modelos norte-americanos de produzir quadrinhos, cuja divulgação era feita 

pelos sindicatos, instituições que divulgavam materiais de entretenimento, 

controlando os direitos de produções famosos, como: as tiras cômicas do 

menino travesso Calvin e Haroldo, seu companheiro e bicho de pelúcia, 

produzidas por Bill Watterson, as artimanhas do gato Garfield de John Davis, 

as vivências de um viking, às vezes, atrapalhado e irresponsável de Hagar, de 

Dick e Chris Browne, os dilemas do menino Charlie Browne e sua turma, com 

destaque a seu cachorro Snoopy, uma criação de Charles Schulz. Diante 

dessas produções e de outras, as criações brasileiras enfrentavam dificuldades 

quanto à consolidação no mercado editorial e perante o próprio público-alvo. 

Graças ao semanário O Pasquim, diversos cartunistas tiveram a oportunidade 

de divulgar seus trabalhos e instaurar uma relação entre autor e leitor. 

(BRAGA, 1991) 

Sob esse contexto de resistência, também surgiram as tiras cômicas 

protagonizadas pela Mafalda, uma criação do argentino Quino (Figura 1), e as 

tiras cômicas “As Cobras” produzidas pelo brasileiro Luis Fernando Verissimo 
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(Figura 2). A rebeldia citada está alicerçada numa tomada de posição em 

relação ao contexto sócio-histórico local (país) e global (em relação ao mundo). 

Figura 1: tira cômica publicada em “Toda a Mafalda” (QUINO, 1993, p. 77) 

Figura 2: tira cômica publicada em “As cobras: antologia definitiva” (VERISSIMO, 2010, p. 105) 

Arrojo e Rajagopalan (1992) problematizam a tentativa de distinção entre 

objeto observado e sujeito observador, bem como entre sentido literal e sentido 

figurado. Segundo tais linguistas, são tentativas frustradas de instituir uma 

dicotomia ou uma bipolaridade cujo acontecimento se dá ao mesmo tempo. 

A personificação do mundo nas tiras cômicas protagonizadas pela 

Mafalda (Figura 1) e nas protagonizadas pelas cobrinhas (filhotes) (Figura 2) 

nos permite observar uma imbricação difícil de ser pulverizada sob um ponto 

de vista performativo da linguagem. De fato, sabemos que nosso mundo, o 

planeta Terra, não possui características humanas. Claramente 

compreendemos que o mundo é o lugar onde moramos, porém não temos 

acesso à sua imensidão por várias razões, por exemplo, precisamos trabalhar, 

estudar etc., porque é difícil conhecer todos os lugares nele possíveis. Além 

disso, será que viveríamos o suficiente para irmos a todos eles? Nossa 

percepção de mundo seria capaz de descrevê-lo em todos os seus matizes? 
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Mesmo diante dessa inviabilidade, encontramos alternativas para 

representar sua tamanha dimensão. A limitação de nossa visão real e simbólica 

(MATURANA; VARELA, 1995) não nos impede de percebê-lo de alguma forma. 

Dois exemplos seriam o globo terrestre e o mapa-múndi. Ambos são dois 

sentidos para uma mesma referência (visão fregeana), no caso, o mundo no 

qual vivemos. Em um ponto, a forma redonda é representada. Vale lembrarmos 

que, por muito tempo, a teoria geocêntrica do grego Ptolomeu prevaleceu. O 

polonês Copérnico propôs, ainda na Idade Média, uma teoria heliocêntrica, 

que, dentre as inovações apresentadas, está a premissa de que a Terra é 

redonda. No outro caso, estamos diante de uma representação que dá uma 

impressão de que a Terra é plana, no entanto prevalece a verdade científica — 

proposta por Copérnico, comprovada e aperfeiçoada por Galilei, Kepler e 

Newton — de que a Terra é redonda. 

O fato válido (verdadeiro) é não desconsiderar essa verdade científica, já 

posta à prova tempos atrás. Fato falso seria afirmarmos que o mundo onde 

moramos é plano. Nosso parâmetro para a verificação do valor de verdade ou 

de falsidade é a atualidade ou a época de comprovação. Antes disso, fato 

verdadeiro foi dizer que a Terra era plana e falso que era redonda. Copérnico, 

a partir disso, era julgado como mentiroso e herege, no mínimo. Hoje, ele é 

visto como fundador da astronomia moderna, portanto um estudioso importante 

na história da humanidade e da ciência pela proposição de uma descrição a 

respeito do formato da Terra e outros pontos. 

Russell (in: The philosophy of logical atomism, 1918) explica o fato. 
O primeiro truísmo para o qual quero chamar a atenção [...] é que o 
mundo contém fatos, que são o que são, o quer que escolhamos 
pensar a respeito, e que há também crenças, que são referências a 
fatos, e que, em virtude disso, são verdadeiras ou falsas. Antes de 
tudo, vou tentar dar-lhes uma explicação preliminar do que quero 
dizer com um “fato”. Quando falo de um fato — não propondo tentar 
uma definição exata, mas uma explicação, de forma que vocês 
saibam do que estou falando — quero dizer o tipo de coisa que torna 
uma proposição verdadeira ou falsa. Se digo: “está chovendo”, o que 
digo é verdadeiro em determinada condição do tempo, e falso em 
outras condições. A condição do tempo que torna meu enunciado 
verdadeiro (ou falso, conforme o caso) é o que eu chamaria de um 
“fato”. (RUSSELL, 1918 apud DUTRA, 2008, p. 272) 

O ponto importante está na distinção entre fatos e crenças, pois, para 

Russell (1918), fato é um aspecto inquestionável quanto à sua existência no 

mundo. Porém as crenças são possibilidades sujeitas à avaliação ou 

54



Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
verificação no mundo. Elas possuem um valor de verdade portanto, de onde 

também vem um dos princípios da semântica referencial (OLIVEIRA, 2001), 

uma visão lógico-formalista de ver a ciência do significado, a semântica. 

Implicitamente, se há crenças, fatos existem. Russel (1918) continua 

diferenciando os fatos em gerais (todas as mulheres são mortais, exemplo 

adaptado) e específicos (esse carro é vermelho, exemplo adaptado) etc. Em 

outro momento, Russell (1940) mostra que há palavras-objeto (Mafalda, cobras 

etc.), porque possuem particularidades: 
Primeira: seu significado é aprendido (ou pode ser aprendido) por 
confronto com os objetos que o que elas significam, ou instâncias do 
que elas significam. Segunda: não pressupõem outras palavras. 
Terceira: cada uma, por si mesma, pode expressar uma proposição 
completa: você pode exclamar “Fogo!”, mas seria sentido exclamar 
“Do quê!” Obviamente, é com tais palavras que qualquer explicação 
de “significado” deve começar, pois “significado”, como “verdade” e 
“falsidade”, tem uma hierarquia de significados, correspondente à 
hierarquia de linguagens. (RUSSELL, 1940 apud MARCONDES, 
2009, p. 99-100) 

E mais uma vez, Russell (1940) procura separar fato de valor, porque a 

função primeira da linguagem é apresentar, isto é, descrever os fatos. No 

entanto ela pode apresentar um fato com uma intenção implícita. 
O propósito do discurso não é sempre, de modo algum, enunciar um 
fato; é também possível falar-se com a intenção de enganar. “A 
linguagem nos foi dada para habilitar-nos a ocultar nossos 
pensamentos”. Portanto, quando pensamos na linguagem como meio 
de enunciar fatos, estamos tacitamente admitindo certos desejos do 
locutor. É interessante que a linguagem possa enunciar fatos; e é 
também interessante que possa enunciar falsidades. Quando enuncia 
com uma dessas coisas, o faz com a intenção de causar alguma ação 
no ouvinte... (RUSSELL, 1940 apud MARCONDES, 2009, p. 101) 

Uma vez apresentado o fato, uma verdade também seria trazida como 

uma ação primitiva, primeira, original. A mentira estaria no âmbito da derivação, 

secundário, paralelo. Mesmo que, nesse momento, Russell (1940) fale de uma 

certa atividade da linguagem, ainda assim a linguagem representaria o 

pensamento, como partilha Wittgenstein, em Tractatus logico-philosophicus 

(conclusão em 1918 e publicação em 1921). “A linguagem é um traje que 

disfarça o pensamento.” (WITTGENSTEIN, 1921 apud MARCONDES, 2009, p. 

108) 

De qualquer forma, isso se relaciona com a problematização feita por 

Arrojo e Rajagopalan (1992) em relação à distinção entre sentido literal e 

sentido figurado, ou seja, denotação e conotação. Em geral, nessas distinções, 

o propósito é, em primeiro lugar, diferenciar fato e valor (e desdobramentos:
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verdade e mentira; descrição e comentário; nomeação e predicação; 

constatação e performance etc.); em segundo, priorizar o fato na posição de 

primeiro, original, primitivo e situar o valor como secundário, paralelo, derivado, 

o que reforça o primeiro ponto levantado.
Uma das suposições básicas dessa obra [Tractatus] é precisamente a 
ideia de isomorfismo entre a linguagem e o real, ou seja, em última 
análise, a concepção de que a forma lógica da linguagem 
corresponde ao modo como a realidade se estrutura... É assim que a 
linguagem representa o real, na medida em que a proposição é uma 
imagem (picture, Bild) de um fato. (MARCONDES, 2009, p. 104) 

Nossa proposta é afastar dessa relação de que a linguagem representa 

o mundo como uma imagem. Wittgenstein, em As investigações filosóficas

(1936-1937), o significado não se trataria de uma correspondência com o 

mundo, como Russell também alega, muito menos, a distinção entre sentido 

literal e sentido figurado, questionado por Arrojo e Rajagopalan (1992), seria 

possível. Pensar o significado de uma palavra é observar como ela é usada na 

linguagem, em meio às regras de um jogo. A palavra não poderia trazer em si 

uma denotação ou um significado literal; ela estaria, sim, a mercê do que 

Wittgenstein (1936-1937) chamou de jogos de linguagem. 
As Investigações apresentam uma concepção pragmática de 
linguagem. Pode-se mesmo dizer que nelas a linguagem, entendida 
tendo com uma estrutura básica, uma forma lógica, desaparece, 
dissolve-se, fragmenta-se, dando lugar aos jogos de linguagem... — 
múltiplos, multifacetados, irredutíveis uns aos outros, que se definem 
como “um todo consistindo de linguagem e das atividades a que ela 
está ligada”. [...] Se adotamos, contudo, a noção de jogo de 
linguagem, o significado não é estabelecido pela forma da sentença e 
pelo sentido e referência de seus componentes, mas pelo uso ou 
função das expressões linguísticas nos diferentes contextos em que 
as empregamos e pelos efeitos e consequências que produzem em 
seus usos específicos. O mesmo tipo de sentença poderá ter, 
portanto, significados diferentes, em diferentes contextos; daí a 
célebre fórmula “O significado de uma palavra é seu uso na 
linguagem” (§ 43) (MARCONDES, 2009, p. 105-106) 

Mais tarde, em 1962, Austin, partindo da distinção entre constatativo e 

performativo, mostrou uma concepção performativa de linguagem. Quando 

dizemos “Nós estamos apresentando um trabalho em um evento”, não estamos 

descrevendo um acontecimento e, ao mesmo tempo, tal dizer constatativo 

contempla uma ação na linguagem, que significa o ato de apresentar o 

trabalho, o descrever de uma ação. Por sua vez, quando dizemos “Nós 

prometemos que apresentaremos o trabalho em um evento amanhã”, o verbo 

prometer não só carrega um compromisso de realização de uma ação, mas 
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também possui uma face descritiva, constatativa, ou seja, contempla uma 

apresentação de trabalho em um evento. 

A partir dessa perspectiva performativa de linguagem, podemos pensar 

no vínculo entre fato e valor, descrição e comentário (valoração), constatação e 

performatividade, nomeação e predicação, realidade e ficção etc. 

 

2. Grande engano achar que as tiras cômicas4 só inocentemente retratam 
o mundo: uma proposta de perspectiva a partir da imbricação fato/valor 

 

A personificação é uma figura de linguagem cujo princípio é atribuir 

aspectos humanos a animais e objetos. Tanto Quino (1993) quanto Verissimo 

(2010) fazem uso dessa estratégia para descrever e, ao mesmo tempo, atribuir 

valores a um fato, reconhecível pelo outro, o destinatário e sujeito interpretante 

das tiras nas condições de leitor ou analista, como nos propomos neste 

trabalho. É possível que o leitor comum interprete as tiras cômicas e, com elas, 

se divirta sem estabelecer uma relação com o contexto sócio-histórico de 

produção ou com o momento de leitura. 

Na tira cômica, anteriormente apresentada no trabalho (Figura 1), o 

globo terrestre é retratado deitado, semelhante a uma pessoa deitada em uma 

cama. Mafalda, na primeira vinheta, já anuncia a Filipe a condição de alguém: 

“— Psiu! Fala Baixo! Tem um doente em casa!” Ao mesmo tempo em que 

Mafalda descreve um fato, alguém doente em casa, já desencadeia em Filipe 

como deve agir: ser silencioso e tratar esse alguém como doente. Ainda ele 

não sabia quem estaria doente. 

Nas vinhetas seguintes, segunda e terceira, Filipe lança algumas 

hipóteses. Mafalda nega todas elas; e, no final, quando ambos chegam ao 

quarto, a expressão de Filipe sinaliza um choque em constatar quem, de fato, 

seria o doente. O humor é deflagrado nesse instante: uma divergência entre a 

4 A narratividade que norteia a linguagem dos quadrinhos está pautada na transformação de 
acontecimentos, de modo a configurar uma sequência narrativa. Simultaneamente o humor 
particulariza a sequência narrativa da tira cômica e delineia seu desfecho. (INNOCENTE, 2005) 
Além da narratividade, a linguagem dos quadrinhos é constituída de outros elementos: “... os 
recursos dos quadrinhos nada mais são do que respostas próprias a elementos constituintes 
da narrativa. O espaço da ação é contido no interior do quadrinho. O tempo da narrativa 
avança por meio da comparação entre o quadrinho anterior e o seguinte ou é condensado em 
uma única cena. O personagem pode ser visualizado e o que ele fala é lido em balões, que 
simulam o discurso direto.” (RAMOS, 2010, p. 18) 
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naturalidade de Mafalda em tratar o mundo como doente (personificação) e o 

espanto de Filipe em ser exposto a um fato diferente da realidade. No caso, 

mundo não é pessoa para ficar doente. Porém, considerando a Guerra do 

Vietnã, a Guerra Fria, a ditadura militar na Argentina, por exemplo, a inocência 

aparente de aproximar o mundo de um estado de doente nos permite perceber 

uma valoração de como estava o mundo entre as décadas de 60 e 80. E ainda, 

relacionando como a atualidade, o mundo permanece doente: atentados 

terroristas ocorridos nos Estados Unidos em 2001, às Torres Gêmeas do 

centro de Nova Iorque; na França em janeiro de 2015, à redação do jornal 

Charlie Hebdo; conflitos recentes no Oriente Médio etc. Trata-se de uma outra 

forma de perceber e avaliar o mundo, uma representação mais ampla do que 

simplesmente construir uma imagem do mundo como ele é, ausente de 

qualquer comentário. 

Em outro momento (Figura 3), o mundo permanece doente, deitando na 

cama, em repouso, como observamos na última vinheta. 

Figura 3: tira cômica publicada em “Toda a Mafalda” (QUINO, 1993, p. 77) 

Considerando a preocupação inicial de Mafalda quanto ao doente 

(primeira vinheta), fica claro que é feita uma verificação no mundo real da 

confirmação da continuidade do estado de saúde. O recurso de verificação é o 

rádio, um importante difusor das notícias e também formador de opinião nos 

anos 60 e 70 do século passado. A expectativa construída baseia-se na 

hipótese de melhora do estado de saúde do mundo personificado (primeira e 

segunda vinhetas). Entretanto, na terceira vinheta, observamos a manutenção 

do julgamento de valor do mundo e, por consequência, uma face descritiva 

permanece: “— O doente continua mal.” (terceira vinheta). Nesse ponto, fica 

claro o direcionamento da descrição do mundo como doente em relação à 

maneira que Mafalda deverá agir. Abatida, na última vinheta, ela tentar ninar o 
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mundo, tratando-o, desse modo, como bebê, agregando ao personificado mais 

um aspecto humano. 

Na próxima tira (Figura 4), o doente mundo novamente é apresentado 

como fato vinculado a uma valoração, como observamos na fala de Susanita. 

Figura 4: tira cômica publicada em “Toda a Mafalda” (QUINO, 1993, p. 77) 

Susanita, diferentemente de Filipe, não estranha a forma como Mafalda 

trata o mundo como doente. Pelo contrário, ela reforça sua percepção 

perguntando a respeito de quais seriam os sintomas (segunda vinheta). Nesse 

sentido, a expectativa é construída na visão do leitor e o apontamento de qual 

sintoma seria encerra a tira e agrega um aspecto cômico. Ao mesmo tempo em 

que o mundo é descrito como doente, tendo imbricada uma percepção 

valorativa do mundo real, leva-nos não só à reflexão como também nos 

provoca riso. No entanto a suposta ingenuidade de duas crianças tratarem um 

globo terrestre como uma pessoa doente é um subterfúgio, para trazer à tona 

uma valoração do mundo. Ou seja, uma avaliação de como o mundo real, fora 

do âmbito cômico-ficcional da tira cômica, se encontra como fato atrelado a um 

valor, porque o ato de descrever agrega um ato de julgar. Por fim, 

considerando a Guerra do Vietnã e o contexto de produção da tira, podemos 

dizer que o cartunista está retratando um fato sócio-histórico real, de maneira 

cômica e também crítica. 

Por último (Figura 5), mantendo o mesmo ponto de partida, o mundo se 

encontra deitado e doente, porém, desta vez, o pai questiona o que aconteceu 

com o mundo. 
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Figura 5: tira cômica publicada em “Toda a Mafalda” (QUINO, 1993, p. 77) 

Podemos dizer que, como ele faz perguntas, há uma dúvida: “— 

Doente? Ele está com febre?” (segunda vinheta) Na terceira, ambos pensam a 

respeito, como podemos observar pelas suas expressões. No final, Mafalda dá 

um diagnóstico: “— Está com um comunismo galopante!” (última vinheta). 

Nesse caso, o cômico precisa considerar o diagnóstico dado e as expressões 

desconsoladas dos personagens, pai e filha. Mais uma vez, um fato sócio-

histórico é mencionado: o comunismo instaurado desde a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) em uma parte do mundo, instituindo uma Guerra Fria 

entre comunismo e capitalismo. Também podemos estabelecer uma 

intertextualidade com a pneumonia galopante, que é uma doença grave já em 

um estado avançado de pneumonia. Logo, podemos pensar que o comunismo 

se encontrava em estado avançado, sendo, portanto, uma questão grave a ser 

enfrentada tanto pelo mundo personificado, quanto pelas pessoas que vivem 

no mundo real. 

Já nas tiras cômicas em que filhotes de cobras atuam como 

protagonistas, a personificação está presente desde a constituição das 

personagens. As cobrinhas falam, dialogam, fazem reflexões etc. A 

personificação fica em evidência, quando, na temática “As cobras e outros 

bichos”, as personagens se colocam em papel de superioridade com relação 

aos demais animais, e não no mesmo plano deles. Essa ingenuidade, 

anteriormente apresentada no trabalho como a segunda tira cômica (Figura 2), 

é frequente, mas não característica exclusiva. As cobras-filhote possuem 

também questionamentos não cabíveis em tal condição. Na primeira vinheta, 

há a presença de três cobrinhas ainda dentro de seus ovos, o que demonstra 

que acabaram de nascer. Após o nascimento, uma delas cobras diz: “— Vamos 

à vida?” (primeira vinheta). Na segunda vinheta, ausente de linguagem verbal, 

as cobras mantiveram silêncio por um tempo e, de certa forma, podemos inferir 
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uma movimentação, quando consideramos a mudança de posicionamento de 

suas cabeças da primeira para a segunda vinheta. Na terceira e última vinheta, 

outra cobrinha reage à convocação feita inicialmente por outra cobrinha: “— 

Qual é a alternativa?”. Nessa vinheta, o riso é claramente provocado quando 

avaliamos que não se trata de uma pergunta cabível a um animal, 

especialmente no caso de um filhote de cobra e assemelhando-se com 

questionamentos comuns das pessoas. 

Inicialmente, o nascimento de três indivíduos da espécie réptil é 

retratado. Entretanto o que nos parece ser uma mera referência a um 

nascimento, ou seja, ao nascimento de uma vida no mundo, observamos uma 

insatisfação do próprio sujeito humano com a vida, no caso personificada nas 

cobras. Também podemos dizer que, diante de uma condição inevitável de 

viver após o nascimento, qual escolha o sujeito poderá fazer. A pergunta final 

nos possibilita, nesse caso, a julgar o sujeito humano como indeciso ou ainda a 

uma certa submissão quando as duas cobrinhas, após a convocação de uma 

terceira cobrinha, prontamente a seguem, sem que haja um questionamento: 

por que segui-la e para onde, no mínimo. Fazendo uma relação com o contexto 

sócio-histórico alicerçado na opressão, por exemplo, em regimes militares, a 

ordem política é uma escolha dada às pessoas ou elas são levadas/enganadas 

a obedeceram tal ordem? Por fim, a descrição do nascimento dificilmente, na 

tira em questão, é colocada desprovida de viés ideológico. Pelo menos os 

caminhos tomados após o nascimento precisam ser avaliados, submetidos a 

uma reflexão. 

Em outro momento (Figura 6), ainda tomando como ponto de partida a 

descrição do nascimento, observamos como os adultos avaliam a atitude da 

cobrinha logo que nasce. 

Figura 6: tira cômica publicada em “As cobras: antologia definitiva” (VERISSIMO, 2010, p. 115) 
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Na primeira vinheta, aparecem duas personagens e um ovo de cobra. 

Uma das cobras adultas descreve o fato e ainda traz uma perspectiva a 

respeito: o nascimento como um fato misterioso. A onomatopeia “Crac Croc” 

simboliza a quebra do ovo durante o nascimento da cobrinha. Na segunda 

vinheta, não marcada pelo contorno, mais uma onomatopeia (“Pluc!) é usada 

para reforçar esse acontecimento em curso. Na terceira vinheta, a interação 

entre as cobras e a cobrinha se estabelece quando esta questiona: “— Estou 

aqui por uma razão ou é tudo aleatório?”. O nascimento retratado já traz 

consigo um valor relacionado a quem nasceu; isto é, não basta nascer, é 

preciso, sim, questionar sua razão no mundo. No final, a cobra agrega outro 

valor quando diz: “— Esse vai ter problemas...”. De certa forma, direciona-nos 

não só ao riso, como também a um destino conflituoso da cobrinha. Por fim, a 

tira em questão pode ser relacionada com a época da ditadura no Brasil, já que 

Verissimo iniciou a produção dessas tiras nesse período. Pensando no 

contexto em questão, há uma forte crítica ao militarismo, quando ninguém 

podia questionar nada, pois as consequências seriam desencadeadas, tais 

como: prisão, tortura, exílio, assassinato, censura a publicações de textos e 

exposições de peças teatrais etc. Se, após o nascimento, o questionador assim 

se mantiver, algum tipo de represália sofrerá sob um contexto sócio-político 

opressor. O nascimento já estaria fadado a uma punição. 

Figura 7: tira cômica publicada em “As cobras: antologia definitiva” (VERISSIMO, 2010, p. 107) 

Ainda na interação filhote e adultos, o mundo é personificado quando um 

dos pais avalia a atitude de seu filho: “— Mas acho que o mundo vai ganhar...”. 

(terceira vinheta). Uma lógica de que, uma vez o filho educado pelos pais, já 

estariam preparados para enfrentar as adversidades da vida não corresponde 

com o que foi retratado, pois a cobrinha se coloca divergente de seus pais, 

uma descrição de um fato, porém já vinculado a uma valoração. 
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Considerações finais: grande engano achar que as tiras cômicas só 
inocentemente retratam o mundo 
 

Segundo Koch (2001), os textos podem funcionar como “janelas” do 

mundo, possibilitando uma percepção. A isso acrescentamos que tal percepção 

está alicerçada na imbricação entre fato e valor. Assim, neste trabalho, 

procuramos mostrar tal imbricação em uma breve análise de algumas tiras 

cômicas produzidas pelo Quino (1993) e pelo Verissimo (2010). Nossa 

preocupação se afasta da distinção de fato e valor, como consagrado no 

pensamento filosófico de Russell (1918; 1940) e Wittgenstein (em Tractatus), e 

aproxima do esfarelamento dessa distinção. Nós, neste ponto, somos 

norteadas pela concepção performativa de linguagem, sinalizada inicialmente 

em Wittgenstein (As Investigações), claramente proposta por Austin (1962) e 

norteadora do pensamento de Arrojo e Rajagopalan (1992), Rajagopalan 

(1990; 1992; 1996; 2003; 2010). 

Por fim, nossa pretensão é a continuação da forma de pensar as tiras 

cômicas a partir da imbricação fato/valor e seus desdobramentos. 
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O espetáculo no telejornalismo: um estudo da cobertura sobre 
a Falta d´água no Bom Dia Brasil. 1 

Talita Lima Chechin Camacho ARREBOLA (Uel)2 
Florentina das Neves SOUZA (Uel)3 

Resumo: 

O objetivo deste estudo é identificar na cobertura sobre a Falta d´agua no 

telejornal Bom dia Brasil, da Rede Globo, os recursos da espetacularização. A 

pesquisa faz um estudo da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord e 

descreve como os repórteres e apresentadores constroem elementos da 

narrativa do espetáculo em detrimento da informação. O recorte apresenta 

quatro dias de cobertura do noticiário, no mês de agosto de 2014, com oito 

inserções sobre assunto.  

Palavras-chaves: Comunicação, telejornal, Bom dia Brasil, sociedade do 

espetáculo. 

1 Trabalho apresentado no V ENEIMAGEM, Encontro Nacional de Estudos da Imagem, II 
Encontro Internacional dos Estudos da Imagem, realizado de 19 a 22 de maio de 2015. 
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Professora do curso de Jornalismo e do Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual 
de Londrina. 
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1. Introdução
A exibição da notícia de forma espetacular, como um show tem sido

comum no telejornalismo brasileiro. Estudar e identificar na cobertura do 

telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, a espetacularização da notícia, é o 

objeto deste estudo. O recorte, porém esta limitado ás notícias sobre a falta 

d´água. A pesquisa analisa como os textos e imagens produzidos por 

repórteres, apresentadores e entrevistados; constroem elementos da narrativa 

do espetáculo em detrimento da informação. O estudo toma como base as 

discussões da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord.  

Para isso usamos os materiais produzidos pelo telejornal Bom Dia Brasil, 

da Rede Globo, durante os dias 18 a 21, do mês de agosto de 2014, nestas 

edições ocorreram 8 inserções sobre a falta d’água. Com as mudanças do 

clima cada vez mais frequentes, os assuntos relativos às alterações climáticas 

e suas implicações na estrutura das cidades e para a população ganham cada 

vez mais destaque nos telejornais. Assim ao apresentarem a falta d’água, 

também potencializam as dificuldades com o abastecimento e suas sequelas.  

. 

2. Sociedade do Espetáculo de Guy Debord

O jornalismo se constrói a partir do conceito de relato dos fatos mais 

importantes da atualidade, mesmo quando o jornalismo se desenvolve, as 

notícias servem de elementos que abrem espaço para a abordagem dos 

diferentes assuntos que estão presentes nos veículos de comunicação. Para 

Ana Carolina Temer (2011), o jornalismo apresenta algo mais do que somente 

informações sobre os aspectos necessários para a atuação do indivíduo 

enquanto cidadão, ele é o elemento alimentador do processo de interação 

social por meio da informação dos acontecimentos recentes. 

A relação entre a vida real e as notícias são apresentadas como 

espetáculos e se tornam a essência e o sustento da sociedade. Nesse sistema, 

o espetáculo é produzido de forma que o cotidiano possa ser invadido

constantemente pela contemplação. O espetáculo é uma “relação social entre 
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pessoas, mediada pelas imagens”, no qual sintetiza o modo contemporâneo de 

alienação que Maria Rita Kehl (2004), chama de mais-alienação, para designar 

um modo de expropriação simbólica equivalente ao que produz a mais-valia. A 

lógica que se impõe a partir da imagem fetiche é: ”o que aparece é bom: o que 

é bom aparece”, de tal modo que o reconhecimento social das pessoas 

depende inteiramente da visibilidade. Só que não se trata da visibilidade 

produzida pela ação política, mas da visibilidade espetacular, que obedece a 

uma ordem na qual o único agente do espetáculo é ele mesmo.  

Guy Debord, estudioso do "espetáculo", precisamente no que diz 

respeito às transformações da aparência do sistema capitalista, assim com os 

efeitos, sob o conceito de espetáculo, em que a mercadoria teria atingido a a 

vida cotidiana, 
 “O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria 
sociedade e seu instrumento de unificação. Enquanto parte da 
sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. 
Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa 
consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a 
linguagem oficial da separação generalizada.” (DEBORD, 1997. p14) 

Ainda Debord (1997), entende que o espetáculo se constitui por signos 

da produção, assim como unificam e explicam uma grande diversidade de 

fenômenos aparentes, da sociedade atual. O mundo real é convertido em 

simples imagens, estas tornam seres reais e motivações eficientes típicas de 

um comportamento hipnótico. Para Kehl (2004), o poder de sedução da 

imagem espetacular realiza-se nas propriedades do fetiche e este possibilita a 

naturalização de uma relação social, é o apagamento da história. 

Para Guilherme Rezende (2000), a sensação de encantamento 

despertada pela experiência visual seria, por si, suficiente para manter o 

expectador preso diante do televisor. Ao promover uma percepção mais 

sensorial e afetiva do que racional, que o discurso da TV abriga, em sua 

essência, uma íntima e constante ligação entre o emissor e o receptor, por 

meio de um espetáculo contínuo, levado diretamente ao telespectador que o 

recebe.  
O espetáculo destina-se basicamente à contemplação, combinando, 
na produção telejornalística, uma forma que privilegia o 
aproveitamento de imagens atraentes – muitas vezes 
desconsiderando o seu real valor jornalístico (REZENDE, 2000, p. 
25). 
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A espetacularização no jornalismo televisivo é uma das formas de atrair 

a atenção do telespectador, atuando na produção de sentidos. Michele Negrini 

(2010), afirma que com a propagação da informação de forma 

espetacularizada, a qual atrai o público para o que está sendo apresentado. 

"Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 

tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico" 

(DEBORD, 1997, p.18). Desta maneira, o telespectador é aquele que olha, 

contempla, assiste uma sociedade que produz e consume imagens midiáticas. 

Assim o consumo sempre aumenta, no entanto esta elevação só é 

possível, pois apresenta uma privação e esta torna se mais valorizada. O 

consumismo derivado leva a uma “sobrevivência ampliada”, produzindo 

também a falsa ideia de necessidades para garantir esse processo de 

expansão da produção e do consumo.  

3. Estudo

Para efeito de levantamento dos dados foram consideradas todas as 

inserções no telejornal sobre o conteúdo falta d’água, as dificuldades com o 

abastecimento e suas sequelas, Quadro 01. 

QUADRO 01: conteúdos exibidos no telejornal Bom Dia Brasil 
DATA FORMA DE 

APRESENTAR 
ASSUNTO TEMPO 

18/08/2015 Link4 Falta d’água pelo Brasil, nas cidades do 
interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte e Goiás 

3’46’ 

19/08/2015 Matéria5 Utilização d’água do Rio Paraíba do Sul. 2’25’’ 
19/08/2015 Matéria Desabastecimento de água na cidade de Itu, 

interior de São Paulo.  
3’35’’ 

19/08/2015 Nota coberta6 Sofrimento com a seca e venda de 1’40’’ 

4 Matéria o que é publicado em qualquer veículo de informações. É sinônimo de reportagem 
(PATERNOSTRO, 2006). 

5 Link, é a ligação abstrata entre dois ou mais pontos para transmissão de sinais de imagem e 
som. Essa linha de transmissão de sinais parabólica ou pelo sinal digital (PATERNOSTRO, 
2006). 

6 Nota Pelada ou nota ao vivo, notícia lida pelo apresentador do telejornal sem qualquer 
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equipamentos. 
20/08/2015 Link Seca em São Paulo e o baixo nível dos 

afluentes do Tiete. 
1’01’’ 

20/08/2015 Link Consequências da seca e o aumento do 
valor da energia elétrica. 

1’24’ 

20/08/2015 Nota pelada7 Suspensão no fornecimento de água em 
Tambaú, no interior de São Paulo. 

35’’ 

21/08/2015 Matéria Morte do rio Tiete, no estado de São Paulo. 7’40’’ 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 

Para auxiliar na compreensão dos dados da pesquisa, mostraremos na tabela 

01, uma síntese das inserções apresentadas em cada edição dos telejornais 

analisados: 

Tabela 01: síntese das inserções 
BOM DIA BRASIL 

Matéria LINK NOTA PELADA NOTA COBERTA 
SEG – 18/08 3’46’’ 
TER – 19/08 2’25’’ E  3’35’’ 1’40’’ 
QUA – 20/08  1’01’’ E 1’24’’ 35’’ 
QUI – 21/08 7’40’’ 
Fonte: quadro elaborado pela autora 

No dia 18 de agosto, o Bom Dia Brasil retratou a falta d’água pelo Brasil, 

nas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e 

Goiás. Na edição de 3’ 46’’, apresentam quatro repórteres, em diferentes 

cidades do sudeste e centro - oeste. No interior de São Paulo apresentam a 

casa de uma senhora que o racionamento dura 19 horas sem água, e mostra 

como os moradores da região estão se adequando com esta situação. Em Pará 

de Minas outra repórter informa sobre o cancelamento dos eventos que 

ocorreriam na cidade. Em Carnaúba dos Dantes, no Rio Grande do Norte a 

repórter informa sobre a seca e a restrição do abastecimento de água para a 

população. E para finalizar a quarta repórter, no Estado de Goiás expõe as 

dificuldades, de moradores da região rural, com a falta d’água e sem previsão 

imagem de ilustração (PATERNOSTRO, 2006). 

7 Nota Coberta, texto lido pelo apresentador do telejornal em off. Uma informação nova pode 
transformar uma matéria editada em uma nota coberta, em que o texto e a passagem do 
repórter, já desatualizados, são retirados para que as imagens sejam editadas com um texto 
atualizado, gravado pelo apresentador (PATERNOSTRO, 2006).   
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de chuva. 

Com a nota coberta de 1’ 40’’, veiculada no dia 19 de agosto, o telejornal 

abordou o acordo de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro sobre a utilização das 

águas do Rio Paraíba do Sul. Esta nota foi coberta por recursos gráficos, no 

qual explicam com o estas ocorrerão. Na sequência é exibida uma matéria de 

2’ 25’’, que informa sobre o desabastecimento da cidade de Itu, no interior do 

Estado de São Paulo, e as dificuldades de abastecimento, dos moradores das 

regiões mais altas da cidade e como a população se adapta se a realidade. 

No mesmo bloco das outras inserções a reportagem teve 3’ 35’’, em que 

a cabeça 8da matéria, foi apresentada por uma jornalista correspondente do 

telejornal em Brasília, que comenta com os apresentadores locais o clima da 

cidade e a variação da umidade. Durante o transcorrer da matéria é 

apresentado às consequências físicas, para o corpo humano, em relação ao 

tempo seco e as altas temperaturas, além da influências destes no comércio 

regional. 

Na quarta-feira dia 20 de agosto, o telejornal inicia o assunto com um 

link de 1’ 01’’, descrevendo o aparecimento de carcaças de carros 

desaparecidos, causado pela redução do nível de água do rio Tietê. Na 

sequência do Bom Dia Brasil, é apresentado outro link de 1’ 24’’, no qual expõe 

que uma das consequências da seca no interior de São Paulo, é o aumento do 

custo da energia elétrica. E logo em seguida o apresentador do telejornal 

informa, em uma nota pelada sobre o estado de calamidade pública, decretado 

pelo município de Tambaú, no interior de São Paulo junto da suspensão do 

fornecimento de água.  

A seca em São Paulo e as consequências no rio Tietê foram abordadas 

no dia 21 de agosto, pelo telejornal, com a duração de 7’ 40’’. A cabeça foi do 

apresentador correspondente de São Paulo, que explicou como ocorreu o 

desenvolvimento da matéria, esta foi desenvolvida com sonoras9 da população 

da região, ambientalista e cientistas, na qual levantavam as sequelas 

biológicas, psicológicas e sociais. Na nota pé10 o apresentador de São Paulo 

8 Cabeça: é a abertura da matéria (PATERNOSTRO, 2006) 
9 Sonora: Termo usado para designar uma fala da entrevista (PATERNOSTRO, 2006). 
10 Nota pé: nota ao vivo, lida pelo apresentador no final de uma matéria, com informações 
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comenta com os apresentadores do Rio de Janeiro sobre o questionamento 

com as autoridades sobre os problemas da seca e a ausência de respostas. 

 

4. Análise 
  

A pesquisa analisa o processo de espetacularização no telejornal Bom 

Dia Brasil, da Rede Globo, sobre o assunto a falta d’água e suas sequelas a 

partir dos estudos da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord.  
Ciro Marcondes Filho (1991) entende que a televisão tem por  finalidade 

divertir, informar e ser uma fonte de atualização, isso porque tem recepção 

contínua e regular ao “entrar” na casa dos espectadores. Dessa forma, eles 

têm a falsa impressão de que participam de um diálogo. Essa sensação de 

aproximação é dada por uma representação da vida real, através do 

espetáculo. 

No dia 18 de agosto, o Bom Dia Brasil retratou a falta d’água pelo Brasil, 

em diferentes cidades do sudeste e centro - oeste. No interior de São Paulo 

apresentam uma casa que permanece 19 horas sem água, e mostra como os 

moradores da região estão se adequando com esta situação. Em Pará de 

Minas outra repórter informa sobre o cancelamento dos eventos 

comemorativos da cidade. Em Carnaúba dos Dantes, no Rio Grande do Norte 

a repórter informa sobre a restrição do abastecimento de água. E a quarta 

repórter, no Estado de Goiás expõe as dificuldades, de moradores da região 

rural, com a falta d’água. 
Repórter Helene Sacconi - Eu estou na cozinha da casa da dona 
Elizete e olha só a pia cheia de louça para lavar. Essa foi a alternativa 
que a dona de casa encontrou para enfrentar essas 19 horas diárias 
sem água, deixa acumular e lava quando a água chega as torneiras 
por tempo limitado. (Bom Dia Brasil, 18/08/2014) 

 QUADRO 02: Imagens Link Bom Dia Brasil – 18/08/14 

complementares á reportagem (PATERNOSTRO, 2006).  
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Fonte: quadro elaborado pela autora. 
Repórter Aline Fonseca - em Pará de Minas a prefeitura cancelou até 
o fim do ano todos os eventos de grande porte, encontros de
motoqueiros, idosos, as festas agropecuárias e até as comemorações 
do aniversário da cidade. (Bom Dia Brasil, 18/08/2014) 

Como pode ser observado, na passagem11 da repórter Helene Sacconi, 

ao expor uma cozinha desorganizada por causa da falta de abastecimento 

d’água junto com o quadro 02, que para Debord (1997), “a realidade sugere no 

espetáculo, e o espetáculo no real. Esta alienação reciproca é a essência e o 

sustento da sociedade existente”. Ao divulgar a “realidade” uma pilha de louça 

suja, a máquina de lavar roupas acumulando água, para a realização das 

atividades domésticas e mesmo mencionar que uma região esta sem o 

abastecimento de água por 19 horas, remete ao público do telejornal discutir as 

relações sociais, como suprir as necessidades domésticas.    

No mesmo link, a repórter Aline Fonseca, divulga a população o 

cancelamento de eventos da cidade, que para Debord, seria um auto retrato 

do poder, no qual é ressaltando que a prefeitura cancelou os eventos 

comemorativos da cidade mineira e até as comemorações de aniversário da 

cidade, por causa da falta d’água. Criando, assim um imaginário disciplinar, 

sedutor, da qual todos participam afetivamente, como cita Juremir Machado da 

Silva (2007). 

Já no dia 19 de agosto, o telejornal abordou uma matéria que informa 

sobre o desabastecimento da cidade de Itu, no interior do Estado de São 

Paulo, e as dificuldades de abastecimento, dos moradores das regiões e como 

a população esta adaptando se a esta realidade. 

11 Passagem: gravação feita pelo repórter com informações da matéria (Paternostro, 2006). 
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Entrevistado - a nossa cidade, eu acho que esta em coma, para falar 
a verdade, não é? Ela esta em coma e ela precisa de uma pessoa, 
um médico muito bom que venha socorrer esta cidade, porque esta 
muito difícil! (Bom Dia Brasil, 19/08/2014) 

No telejornalismo, o componente da imagem funciona como um veículo 

envolvente e tem feito toda a diferença. “A televisão é a mais espetacular 

tradução da indústria cultural” Kehl (2004, p. 43). O modo sensacionalista de 

construção de um fato adota aspectos representáveis da vida porque precisa 

despertar interesse e estimular a atenção do telespectador. Assim como na 

edição da matéria exibida no dia 19 de agosto, o editor selecionou um trecho 

da entrevista de um cidadão que faz uma analogia com o “coma” de um 

paciente e o “coma” da cidade. Neste caso a resposta do entrevistado 

apresenta a inversão dos sentidos a doença de um indíviduo, com a 

consciência comprometida, comparando a cidade com suas funções 

comprometidas em um “estado vegetativo”.  

Ainda na terça feira,19 de agosto, a matéria apresenta as variações do 

clima e da umidade da cidade de Brasília e as consequências físicas, para o 

corpo humano, em relação ao tempo seco e as altas temperaturas, além da 

influências destes no comércio local. Na nota pé12, os apresentadores 

comentaram sobre os hábitos de comprar creme hidratante antes do início da 

seca, pois os preços aumentam neste período. 
Entrevista - ela esta acordando muito a noite, não é? Essa noite ela 
acordou umas cinco vezes, assim, porque esta bem difícil bem, não 
é? (Bom Dia Brasil, 19/08/2014) 

  Figura 01: Imagem Bom Dia Brasil – 19/08/14 

12 Nota pé: nota ao vivo, lida pelo apresentador no final de uma matéria, com informações 
complementares á reportagem (PATERNOSTRO, 2006). 
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 Fonte: Reprodução 

Os personagens do espetáculo como modelos renunciam a qualidade 

autonôma,  um dos exemplos é  a estratégia de diálogo, que perpassa toda a 

programação e muitas vezes se esprime de modo explícito para o público 

(REZENDE, 2000).  Ainda com essa ideia Juliana Tonin (2007), comenta que 

toda a realização da condição humana no espetáculo o degenera.  Como a 

matéria apresenta as imagens de uma senhora, uma criança e um umidificador 

ligado e o discurso que descreve a relação da noite tumultuada com o período 

de altas temperaturas e baixa umidade, de sua filha pequena. 

Ou mesmo quando os apresentadores, na nota pé, aproximam-se do 

público comentando sobre o consumo de creme hidratante antes da temporada 

de calor e até durante a matéria comentando sobre o sono de uma criança, 

utilizando elementos para sensibilizar o telespectador. Para Debord (1997), o 

espetáculo concentra se essencialmente ao capitalismo burocrático e aos 

processos de consumo, transformando o espetáculo em economia. 

O telejornal, no dia 20 de agosto, inicia o assunto com um link, 

descrevendo o aparecimento de carcaças de carros desaparecidos, por causa 

da redução do nível de água do rio Tietê. 
Repórter Graciela Andrade... foram encontrados 5 carros, o último 
estava coberto de algas e sem as placas. Um outro, veículo ainda 
estava com a chave no contato. Ele foi removido do local e 
transportado para o pátio de Araçatuba. Como a água baixou muito 
acabou revelando ainda a carcaças de um carro, de um caminhão, 
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olha só, e peças de uma motocicleta. A polícia investiga, agora, se 
esses carros eram furtados. (Bom Dia Brasil, 20/08/2014) 

QUADRO 03: Imagens Link Bom Dia Brasil – 19/08/14 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 

Para Debord (1997), o espetáculo é a relação social entre a imagem 

midiatizada e as pessoas. O quadro 03, junto com o discurso do repórter, 

caracteriza as relações sociais como o desaparecimento de um objeto, no caso 

o carro, e o reaparecimento destes com a redução dos níveis d’água do Rio

Tietê e seus afluentes baixaram apareceram carcaças de carros 

desaparecidos, as imagens espetacularizadas, contextualizado com o texto.  

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em 

sua plenitude a essência de todo sistema ideológico, o empobrecimento, a 

submissão e negação da vida real. O espetáculo é, materialmente, a expressão 

da separação e do afastamento entre o homem e o homem (DEBORD, 1997). 

Como exemplo dessa expressão e afastamento a matéria do dia 21 de agosto, 

em que o direcionamento da matéria demonstra o empobrecimento e as 

dificuldades sociais da população, e o descaso das autoridades com todos os 

problemas apresentados. 

Neste dia a seca em São Paulo e as consequências no rio Tietê foram 

abordadas pelo Bom Dia Brasil, com um formato diferenciado para a exibição 

desta matéria a cabeça foi do apresentador correspondente de São Paulo, que 

explicou como ocorreu o desenvolvimento da matéria, só foram usadas 

sonoras da população da região, ambientalista e cientistas, na qual levantavam 

as sequelas biologias, psicológicas e sociais, o que pode remeter uma 

“neutralidade” da equipe de edição deste material. Na nota pé o apresentador 
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de São Paulo comenta com os apresentadores do Rio de Janeiro sobre os 

questionamentos com as autoridades sobre os problemas da seca e a ausência 

de respostas destes. 
Entrevistado - as pedras começaram a ficar aparentes, .... Tiramos 
daqui, pouquinho mais de 18 toneladas. (Bom Dia Brasil, 21/08/2014) 

 Figura 02: Poluição do rio Tiete – 21/08/14 

 Fonte: Reprodução 
Apresentador Rodrigo Boccardi - E ai Giuliana, Chico eu queria saber 
se vocês estão dispostos para acompanhar a novela relacionada, aí, 
ao, ao despoluição do Rio Tietê, vocês estão afim, não? (Bom Dia 
Brasil, 21/08/2014) 

Como mencionado por Debord (1997, p.13) “toda a vida das sociedades 

nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-

se apresentação”.  “Pouquinho mais de 18 toneladas” de lixo, imagens de um 

mar de sujeira e até um dos apresentadores questiona seus colegas “vocês 

estão dispostos para acompanhar a novela relacionada”, ressaltam aspectos 

da vida como representações, buscando ressaltar o sofrimento da sociedade, a 

falta de abastecimento e os processos burocráticos.  

5. Considerações Finais

Os telejornais têm por função informar e ser uma fonte de atualização, 

por isso busca “conversar” com os telespectadores, dessa forma, a interação 

com o público tem a falsa impressão de diálogo. A sensação de aproximação é 
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dada por uma representação da vida real, através do espetáculo. Nas matérias 

avaliadas percebe-se a busca por elementos que se aproximam da intimidade 

das pessoas. Para Debord (1997), “Toda a vida das sociedades nas quais 

reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa 

acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se 

apresentação”. 

O encantamento despertado pelas experiências visuais, por si, suficiente 

e compulsiva para atrair o telespectador diante do televisor. Como pode ser 

observado nos comentários do repórter ao dizer que esta na cozinha de uma 

dona de casa, o bebê sofrendo com a baixa umidade, o reaparecimento dos 

carros após a redução do nível Rio Tietê, sua “morte” entre outros fatos 

apresentados. 

O espetáculo é a ideologia por excelência, por expor o empobrecimento, 

a ligação e negação da vida real, sugerindo no espetáculo a realidade 

“alienada”, o espetáculo é a relação social entre a imagem midiatizada e as 

pessoas.  Como o telejornal é construído para elevar a audiência já que os 

recursos espetaculares são elementos que chamam a atenção e se aproximam 

construindo a audiência, como o telejornal é uma mercadoria e os 

telespectadores são consumidores.  
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Contatos imediatos entre mito e cinema: 
estruturas narrativas 

Hertz Wendel de CAMARGO (UFPR)1 

Resumo: 

A partir da investigação das estruturas narrativas do mito de Tirésias – 

personagem vidente e cego da mitologia grega que viveu a experiência de ser 

homem e mulher –, e do filme francês Tirésia (Tiresia, 2003), direção de 

Bertrand Bonello, apresento um texto analítico, de natureza ensaística, que tem 

por objetivo principal expor os aportes teóricos sobre mito e linguagem mítica, 

bem como suas aproximações com a narrativa cinematográfica. Este trabalho 

integra o livro “Mito e Cinema: ritual, totem e magia”, desenvolvido conforme o 

projeto de pesquisa intitulado “Etnografias urbanas: mitos, consumo e 

narrativas contemporâneas”, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação (PPGCOM) e no departamento de Comunicação Social 

(DECOM) da Universidade Federal do Paraná 

Palavras-chaves: mito, cinema, narrativa. 

1 Doutor em Estudos da Linguagem (UEL); mestre em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte 
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Comunicação, Consumo e Sociedade (UFPR). E-mail: hertzwendel@yahoo.com.br 
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1. Introdução

A imagem não é apenas visual. É necessário não confundir imagem com 

visualidade. A imagem pode ser tátil, olfativa, sonora, gustativa, visual ou 

proprioceptiva (a nossa imagem do corpo, de si mesmo). A imagem olfativa é a 

mais arcaica, relacionada ao sistema límbico cerebral. Neste sentido, a imagem 

é plurissensorial. Para Baitello Junior (2014), não é possível uma tipologia das 

imagens, mas é possível uma tipologia dos ambientes de imagens. As imagens 

criam ambientes de culto, ambientes de arte, ambientes de mídia. Por exemplo, 

o museu (ambiente das imagens de arte), busca o conhecimento, a informação,

a imanência; e a igreja (ambiente das imagens de culto) deseja a sublimação, 

elevar o espírito, a transcendência. No entanto, a imagem midiática também 

produz transcendência, nos leva para um lugar diferente daquele em que 

estamos, fora do corpo, nos leva a agir, a fazer coisas e não ficar parado diante 

da mensagem, apenas apreciando. A imagem midiática também contém 

imanência, possui informação e produz conhecimento, como as imagens de 

arte. Culto, arte e mídia: transcendência, imanência e transcendência. 

O cinema reúne todas as características dos ambientes. Seu espaço 

físico o aproxima dos ambientes de arte, afinal, você leva seu corpo até um 

lugar em que você pode apreciar uma tela, da mesma forma que uma pintura 

no museu. A sala de cinema, também, se assemelha ao templo, em que seres 

(personagens, heróis, antagonistas) são alçados à celebridade, endeusados, 

venerados, cultuados. O cinema, ainda, é um ambiente do mito. É sobre essa 

temática que abordarei a seguir. 

Figura recorrente nas criações poéticas e dramatúrgicas da Grécia 

antiga, Tirésias é um personagem mítico instigante por paradoxos que 

compõem sua identidade: viveu a experiência de ser homem e mulher; é cego, 

no entanto, recebeu o dom de prever o futuro. Além de ser coadjuvante nos 

mitos de Narciso e Édipo, esse fascinante personagem possui sua própria 

história, servindo de base para o roteiro do filme Tirésia (Tiresia, 2003), dirigido 

pelo francês Bertrand Bonello. A obra foi contemplada e analisada neste artigo 

que, a partir de diversos aportes teóricos, tem o objetivo de revelar algumas 

das conexões entre a narrativa mítica e a cinematográfica, apontando o cinema 

como espaço inconsciente de reencantamento do mundo. 

No filme, esse binarismo arquetípico polarizado pelo feminino e pelo 
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masculino está arraigado no imaginário ocidental. Sob a camada aparente do 

discurso, essa relação de opostos é parte de uma estrutura presente em 

diversas binaridades na cultura. Do início ao fim da obra fílmica em questão, 

pares de opostos são representados em imagens, falas e sons, que dão 

sentido à narrativa, construindo o sentido a partir das polaridades ser/não ser, 

homem-mulher, masculino-feminino, nascer-renascer, vida-morte, atração-

rejeição, amor-ódio, luz-sombra, segredo-revelação, pureza-impureza, cidade-

natureza, indivíduo-sociedade, eu-outro, singular-plural, céu-inferno, virtude-

pecado. Binaridades emergentes no decorrer da narrativa fílmica, compondo o 

universo de significações do filme de Bonello. 

Portanto, vemos nessas polaridades, a imagem arquetípica de forças 

positivas e negativas que compõem, ao mesmo tempo, a realidade e a 

natureza humana, pois “os símbolos binários, ou os pares, são inumeráveis, 

em todas as tradições” e “estão na origem de todo pensamento, de toda 

manifestação, de todo movimento” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 

346). Compreender como mito e cinema estão imbricados no filme Tirésia 

(2003) e como eles traçam um discurso sobre a sexualidade e o corpo 

transexual, é um dos caminhos que seguiremos em nossa análise. 

2. A natureza binária do homem
A biologia nos ensina que os seres vivos possuem uma origem dual, a 

começar por sua constituição orgânica composta por cadeias (binárias) de 

carbono – o mesmo se aplica ao homem. Os seres pluricelulares, na 

reprodução sexuada, nascem da integração de dois gametas – masculino e 

feminino – onde cada um contém metade das informações genéticas para a 

composição de um novo ser. Na reprodução assexuada, os seres unicelulares 

dividem-se, originando dois novos seres, e cada um originando dois outros, 

sucessiva e infinitamente, enquanto houver condições. No universo vivo da 

natureza, esse é o movimento dinâmico e alternado entre unidade e divisão, 

que nega a principal força oponente da vida: a morte. 

Esse binarismo biológico constitui a primeira realidade do homem. Ciente 

da morte inevitável, o ser humano cria uma segunda realidade em que pode ser 

imortal, selando definitivamente sua natureza binária: o homem é natureza e 

cultura, sobrevive como filho da fecunda relação entre a realidade e o imaginário. 
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Em relação à realidade primeira, para Morin (1997, p. 80), o imaginário é uma 

estrutura antagônica e complementar sem a qual não haveria o real para o 

homem ou nem mesmo a realidade humana. A cultura constitui “uma espécie de 

sistema neurovegetativo que irriga, segundo seus entrelaçamentos, a vida real 

de imaginário, e o imaginário de vida real” (p. 81).  

Considerando a natureza comportamental do homem, entendemos que 

a realidade psicológica do homem também se estabelece em binaridades. A 

partir do surgimento da consciência, o homem rompe sua natureza urobórica, 

desperta do estado inconsciente de integração com o cosmo. 

Nesse estado inicial, não havia distinção entre Eu e Tu, dentro e fora, 
ou entre homens e coisas, assim como não havia uma linha divisória 
clara entre o homem e os animais, o homem e o homem, o homem e 
o mundo. Tudo participava de todas as demais coisas, vivia no
mesmo estado indiviso e cambiante, no mundo do inconsciente, como 
num mundo de sonhos de cuja tecedura de símbolos, imagens e 
entidades ainda vive dentro de nós um reflexo dessa situação 
primordial da existência na promiscuidade. (NEUMANN, 1990, p. 91). 

Para o autor, como consequência, o mundo torna-se ambivalente para o 

ego nascente a partir da experimentação em si do prazer e da dor. Dessa 

maneira: 

Dia e noite, posterior e anterior, superior e inferior, interior e exterior, 
eu e tu, masculino e feminino, surgem desse desenvolvimento de 
opostos, diferenciando-se da promiscuidade original; e também aos 
opostos como sagrado e profano, bem e mal, agora e destinado um 
lugar no mundo. (Idem, p. 91) 

Parte desse estado primordial de inconsciência sobrevive na psique, pois 

“[...] tão logo se torna consciente e adquire um ego, o homem passa a sentir-se 

um ser dividido, visto que também possui um poderoso outro lado que resiste ao 

processo de tornar-se consciente” (NEUMANN, 1990, p. 99). Nesse aspecto, a 

psique é síntese da relação de opostos – consciente e inconsciente (pessoal e 

coletivo) –, amplamente estudada pelo psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung 

como fenômeno de dissociação psíquica. 

Conforme a natureza, a cultura está construída sobre bases binárias, 

“em permanente resposta dialógica a suas condições biológicas, alimentando 

essa dinâmica binária” (CONTRERA, 2003, p. 71). Bystrina (1995) postula que 

a estrutura fundamental dos códigos culturais é determinada pela oposição e 
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“tais oposições binárias dominam com enorme força o pensamento da nossa 

cultura particular e o desenvolvimento da cultura em geral”. Para o autor 

No início da cultura humana a oposição mais importante era vida-
morte. E toda a estrutura dos códigos terciários ou culturais se 
desenvolveu a partir dessa oposição básica: saúde-doença, prazer-
desprazer, céu-terra, espírito-matéria, movimento-repouso, homem-
mulher, amigo-inimigo, direita-esquerda, sagrado-profano, paz-guerra, 
[...]. 

Segundo Bystrina (1995), as binaridades acabam naturalmente 

organizadas em polaridades valoradas de maneira que sempre uma representa 

a negação da outra. “A necessidade de dar valor vem em primeiro lugar para, 

logo em seguida, subsidiar a decisão. A polaridade existe, portanto, para 

facilitar a decisão, a atitude, o comportamento, a ação”. Desta forma, presentes 

em diferentes discursos e materialidades, as estruturas binárias funcionam 

como diretrizes ou instruções para as atividades e os comportamentos 

humanos. O homem, portanto, começa a demarcar os polos binários desde o 

início da sua existência. “Onde não existe perigo não há sinal, não há desafio. 

Isso significa que os conceitos, idéias ou objetos que não possuem seu 

correspondente pólo negativo não podem ser sinalizados, não podem ser 

demarcados” (BYSTRINA, 1995). Para Capra (2006), o equilíbrio entre os pólos 

é representado por uma estrutura “taoística”, neste sentido 

[...] todas as manifestações do Tao são geradas pela interação 
dinâmica desses dois pólos arquetípicos, os quais estão associados a 
numerosas imagens de opostos colhidas na natureza e na vida social. 
[...] são pólos extremos de um único todo. Nada é apenas yin ou 
apenas yang. [...] A ordem natural é de equilíbrio dinâmico entre yin e 
yang. (p. 33) 

Yin e yang são arquétipos da cultura oriental, mas surgem como 

estruturas discursivas em diferentes materialidades na cultura ocidental, em 

padrões binários. No oriente, yang é associado ao homem e yin à mulher, a 

díade homem-mulher possui um apelo intenso na publicidade, no cinema, na 

televisão, pois remete à união dos corpos, à sexualidade e ao erotismo que, no 

filme de Bonello surgem como elementos compositores do argumento. O 

entrelaçamento de yin (feminino, fêmea, mulher) e yang (masculino, macho, 

homem) contém, a um só tempo, todas as semioses biológicas, antropológicas e 
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míticas atreladas à fertilidade e à criação da vida, às relações de poder e de 

gênero. 
Em vista das imagens originais associadas aos pólos arquetípicos, 
diríamos que o yin pode ser interpretado como correspondente à 
atividade receptiva, consolidadora, cooperativa; o yang, à atividade 
agressiva, expansiva e competitiva. A ação yin tem consciência do 
meio ambiente, a ação yang está consciente do eu (CAPRA, 2006, p. 
35). 

Capra descreve que essa concepção binária da natureza humana no 

oriente é muito diferente da nossa cultura patriarcal ocidental, que estabeleceu 

uma ordem rígida em que se supõe que todos os homens são masculinos e as 

mulheres femininas, distorcendo os sentidos desses conceitos ao conferir aos 

homens os papéis de protagonistas e a maioria dos privilégios da sociedade. 

Os produtos do cinema são compostos por textos que refletem os traços da 

cultura e do tempo onde está inserido, dessa maneira, tomamos o filme como 

um enunciado que participa da manutenção das formas de ser e estar na 

sociedade, ao mesmo tempo em que a obra rompe com esses mesmos 

paradigmas, é provocativa e incômoda ao olhar do espectador. Por se tratar de 

texto imaginativo, o cinema, por si só, está em oposição à realidade do 

espectador. 

Portanto, o encontro entre o espectador e a obra fílmica, esse encontro 

que momentaneamente chamaremos de dialético, tem como síntese uma 

resposta às questões existenciais por meio do olhar. O conhecimento, a 

composição da memória cultural, os discursos acontecem (ou os paradigmas 

reforçados) nesses encontros. 

3. Mito e cinema: aproximações
Para o senso comum, o termo mito está relacionado aos sentidos de 

fábula, lenda, história inventada ou inverídica, uma história que não corresponde à 

realidade. Também pode ser a representação de fatos ou personagens reais, mas 

exagerada pela imaginação popular; além disso, o mito pode estar relacionado a 

uma pessoa de significativo papel na sociedade. Na cultura de massas, por 

exemplo, esse papel geralmente está atrelado aos ídolos: cantores, modelos, 

esportistas, atores e suas conturbadas histórias pessoais. De qualquer maneira, o 

mito é sempre uma história repleta de imagens, lugares e personagens marcantes 
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e alegóricos, desejosos de serem decifrados e, por que não dizer, devorarem e 

serem devorados de várias maneiras: por meio da televisão, do rádio, dos jornais 

e revistas, da publicidade, por meio do cinema. Para compreendermos o filme 

como mito atualizado, é necessário entendermos que o mito, da mesma forma 

que o filme, 

[...] não é um símbolo, mas a expressão direta de seu objeto. Não é 
uma explicação que satisfaça um interesse científico, mas a 
ressurreição de uma realidade primordial mediante um relato para 
satisfazer profundas necessidades religiosas, aspirações morais, 
convenções sociais e reivindicações, inclusive, para atender às 
demandas práticas. O mito cumpre na cultura primitiva uma função 
indispensável: ele exprime, enaltece e codifica as crenças; protege e 
legitima a moralidade; garante a eficiência do ritual e contém regras 
que orientam o homem. É, portanto, um ingrediente vital da civilização, 
não apenas uma simples narrativa, mas uma força ativa à qual se 
recorre constantemente. O mito não é uma explicação intelectual ou 
uma fantasia artística, mas um mapa para a fé primitiva e a sabedoria 
moral (MALINOWSKI, 1949, p. 30, tradução minha). 

Mucci (2010) destaca a distinção, em todo mito, de quatro planos que se 

confundem na estrutura discursiva: a) no plano estético, enquanto narrativa, o mito 

evidencia o encadeamento de sequências, constituindo uma história que produz 

significâncias para quem narra e para quem recebe a mensagem; b) nos planos 

teórico e prático, o mito instaura-se como conhecimento, um saber, que se deseja 

explicativo, na medida em que organiza o relato e estrutura o mundo; c) no plano 

da linguagem, como história-gênese, o mito nomeia as coisas, hierarquiza-as, é 

uma historia fundadora que garante a veracidade (ou a naturalização) de um 

discurso; d) no plano cultural, o mito é autoridade, é História, pois, ao narrar “o 

tempo, o espaço, o lugar e a função do ser humano, o mito é, sempre, mito das 

origens, e o conjunto de mitos confunde-se com a própria história da sociedade 

em que se engendrou e que a engendrou” (MUCCI, 2010, p. 202). 

No plano estético, o cinema opera com o encadeamento de sons e 

imagens, criando sentidos para os produtores do filme e para o público. O filme 

também se instaura como um saber sobre o mundo, promovendo uma educação 

estética e visual, tal qual uma janela que se abre diante do espectador, em um 

panorama que articula diferentes conhecimentos sobre a realidade. Como 

linguagem, o cinema escolhe, seleciona, organiza o que é mais importante e 
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menos relevante a ser ouvido-visto, e, como analisou Pasolini (1982), as escolhas 

estéticas do cinema implicam sempre escolhas políticas. O cinema, ao apresentar 

uma forma de ver, ouvir, perceber o real, por meio do fato ou da ficção, torna-se 

uma autoridade, pois apresenta sempre modelos (exemplos) de ser e estar em 

sociedade. Por todos esses conceitos, o cinema mantém diálogos com o mito. 

Nesse sentido, o mito mantém uma aderência natural às artes baseadas 

na narrativa fantástica, tais como o cinema. A aproximação entre o cinema e o 

mito ocorre em dois níveis: o primeiro é que toda estrutura fílmica é também 

uma narrativa mítica; o segundo nível é que, como narrativa, todo mito pode 

servir de roteiro para diversas criações cinematográficas. O mito é umas 

primeiras formas de interação com a realidade na história humana. Em 

essência, o mito é narrativa, ritual e memória. Não é difícil verificarmos que 

essa estrutura narrativo-ritualística-simbólica se repete no sistema do cinema. 

“É pela narração que se constroem os mitos e com eles a memória dos 

homens. E não há como se construir a memória sem uma linguagem que a 

expresse” (COUTINHO, 2003, p. 27). 

Como sistema de signos e códigos (linguagem), o mito possui uma 

estrutura que tende a se organizar em narrativa. Com estrutura análoga ao 

sonho, à alucinação e à vidência – exemplos culturalmente conhecidos de 

sequência de sons e imagens em movimento –, o texto cinematográfico, como 

sistema sígnico, forma uma teia de expressão para o mito. Ao constatar que “o 

discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a reportagem, o esporte, 

os espetáculos, a publicidade, tudo isso pode servir de suporte à fala mítica” 

(BARTHES, 2001, p. 132), vemos ampliado o campo fenomenológico do mito e 

podemos afirmar, portanto, que o mito é uma linguagem que parasita outras 

linguagens. Em contrapartida, o mito também pode ser parasitado pela 

linguagem do cinema. Nesse sentido, refiro-me às narrativas míticas que 

funcionam como pré-roteiros para a criação fílmica, como é o caso do mito do 

vidente Tirésias, base para o roteiro do filme Tirésia (2003), em análise. 

4. Quem tem mais prazer no amor: o homem ou a mulher?
Tirésias é um personagem paradoxal da mitologia grega: o profeta era cego 

e vidente, previa o futuro. Vinculado ao Oráculo de Delfos, situado no templo de 

Apolo, Tirésias possui presença marcante em muitos mitos, entre eles o mito de 
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Narciso, quando é procurado pela mãe logo após o nascimento do filho, revelando 

ao vidente seu receio por ter dado à luz uma criança com a beleza igual, ou maior, 

que a dos deuses. No mito de Édipo, Tirésias é quem revela a Laio, rei de Tebas, 

que seria assassinado pelo próprio filho e, mais tarde, revelaria a Édipo que matou 

o pai e casou-se com Jocasta, sua mãe.

O principal paradoxo de Tirésias era sua experiência na vivência dos 

dois gêneros. Segundo uma das versões do mito, quando jovem, Tirésias subiu 

ao monte Citéron para orar. Em sua caminhada, deparou-se com um casal de 

serpentes místicas que copulavam. Ao separar as serpentes, Tirésias mata a 

serpente fêmea e, em seguida, é transformado em mulher. Por sete anos, viveu 

como prostituta. Depois desse período, volta ao monte e encontra outro casal 

de serpentes. Ao matar um dos répteis, dessa vez o macho, volta a ser 

homem. 

Mais tarde, por ser um conhecedor das peculiaridades de ambos os 

gêneros, Tirésias foi convocado por Zeus e Hera para resolver um impasse: os 

deuses desejavam saber quem desfrutava mais dos prazeres do sexo, se era o 

homem ou a mulher. Zeus dizia que era a mulher a sentir mais prazer na relação 

sexual. E Hera afirmava ser o homem a ter mais prazer. Em delicada posição, 

mesmo sabendo que sua resposta desagradaria um dos deuses, “Tirésias 

respondeu sem hesitar que o prazer da mulher era muitas vezes maior que o do 

homem” (CURY, 2008, p. 387) e, ainda, que o prazer da mulher era proporcionado 

pelo homem. Entendendo que, por ser homem, o profeta privilegiou o gênero 

masculino, e “indignada com ele por haver revelado um dos segredos do sexo 

feminino, Hera castigou-o com a cegueira, mas em compensação Zeus deu-lhe o 

dom da profecia e uma vida tão longa quanto a de sete gerações humanas” 

(CURY, 2008, p. 387). 

5. Contemplando o filme
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Na introdução do filme, por alguns minutos, o diretor propõe ao 

espectador imagens de atividades vulcânicas, a terra em ebulição, líquida e 

incandescente. Ao se abster dos créditos iniciais, o filme conduz o olhar pelas 

imagens disformes que remetem à criação do mundo, aos primórdios do 

planeta, referência a um determinado in illo tempore, tempo e espaço míticos. 

As imagens da lava, substância em transformação e transformadora, em 

sintonia com a Sétima Sinfonia de Beethoven, funcionam como uma 

premonição à narrativa. A introdução se finda com o surgimento do nome do 

personagem que dá título à obra: Tirésia. 

O personagem Terranova é um homem que caminha pelas ruas da 

cidade, visita um museu, o templo das musas. É um esteta, um poeta. Nas 

primeiras cenas, observa estátuas gregas, cópias de corpos. “O original é 

vulgar, somente a cópia é perfeita”, professa em pensamento. Na cena 

seguinte, vai à periferia parisiense, local frequentado por travestis, garotos de 

programa, cafetões, vários deles brasileiros. Imagens que remetem às cenas 

de prostituição do filme “Tudo sobre minha mãe”. Aquele ambiente significa 

para Terranova um jardim (das delícias?) onde deseja encontrar uma flor que 

julga perfeita. 

Protegido pelas sombras do bosque noturno, longe da movimentação, 

encontra-se o recluso Tirésia, uma travesti brasileira de voz melódica, 

melancólica. Entoa uma canção folclórica, Teresinha de Jesus, parece 

expressar seu desejo de voltar ao país de origem, um lamento, um canto de 

saudade. Ao mesmo tempo, a canção, uma cantiga de ninar, parece uma 

tentativa de o personagem adormecer a si mesmo, uma busca pelo sonho 

perdido pelos caminhos obscuros, a cada passo, para dentro do bosque. A 

canção aborda as relações entre Teresinha e três tipos masculinos: o pai, o 

irmão e o noivo. As relações semânticas entre os nomes Teresinha/Teresa e 
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Tirésia não são inocentes: Tirésia é a “Teresinha”, objeto de desejo de muitos 

tipos de homens: amantes, pais, irmãos, noivos. Tirésia pertence a todos, e 

ninguém lhe pertence, e canta: 

Terezinha de Jesus de uma queda foi-se ao chão. Acudiram três 
cavalheiros, todos de chapéu na mão. O primeiro era seu pai. O 
segundo seu irmão. O terceiro foi aquele a quem a Tereza deu a 
mão. Terezinha levantou-se, levantou-se lá do chão. E sorrindo disse 
ao noivo: eu te dou meu coração. Da laranja eu quero um gomo, do 
limão quero um pedaço. Da menina mais bonita quero um beijo e um 
abraço. 

Como sereia, atrai a atenção do homem que busca não o sexo, não o 

michê, mas carrega pretensões poéticas: deseja para si a flor mais perfeita 

daquele jardim. E a encontra, um ser dúbio, macho-fêmea, e a sequestra 

somente para si. 

Tirésia é enclausurada. O tempo todo vigiada, controlada pelo olhar do 

voyeur. Em cativeiro, seu canto se transforma em gritos de desespero e, 

gradativamente, passa para lamentos até chegar ao silêncio e à confissão do 

amor pelo próprio algoz. Os dois sexos habitam seu corpo, faz questão de 

exibir-se, mostrar o pênis e lembrar Terranova da sua condição. Tal qual um 

ser híbrido – um centauro, uma medusa, um ser meio homem e meio animal – 

reitera para si e para o outro: “É isso que eu sou, um monstro”. Tenta demover 

o sequestrador do amor platônico, contemplativo, de trazê-lo de volta à

realidade, desconstruindo a poesia de sua duplicidade. 

[...] Você não tira um travesti da “vida”; ele é que pode te tirar da tua. 
Ele tem tudo; ele é auto-suficiente. Ele é um casal; se você entrar, 
você é o terceiro e pode ser excluído. O travesti sabe tudo que um 
homem quer, pois, como seu desejo é masculino, ele conhece a 
mulher ideal. Só o homem pode ser a mulher ideal (JABOR, 2009, p. 
171). 

Aos poucos, privado dos hormônios, Tirésia se transforma, sua voz se 

agrava, sua barba cresce, o homem sob a pele feminina ressurge, vem à tona. 

Insatisfeito com a degradação da poética ambiguidade de sua “flor perfeita”, 

Terranova entra em conflito. O algoz pressente que aquele ser que representa 

a totalidade de dois sexos coexistindo no mesmo corpo está se dividindo. Sai a 

mulher-espetáculo, entra o homem-oráculo, outro tipo de espetacularidade. 
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Entre aceitar e destruir seu objeto de desejo, Terranova escolhe 

descartar sua vítima. Antes, à força, priva-lhe da visão, fere-lhe os olhos. Cega 

e abandonada no campo, é preciso Tirésia desprover-se da possibilidade de 

ver-se bela e perfeita, romper definitivamente sua relação narcísica com o 

corpo idealizado de mulher, para abrir-se à clarividência, prever o futuro, ver 

além das aparências e do presente.  

[...] Será preciso deixar de aparentar para ser. Tirésia, o travesti, é 
espetáculo. Encenação. Pois seu sequestrador tenta apossar-se de 
sua beleza, trancá-la, não deixar que ele(a) seja espetáculo público. 
Tentará descobrir o que há abaixo da superfície, por trás das 
evidências, o ser escondido pela aparência. Quer investigar o que 
existe atrás da máscara. Porque a imagem esconde  (SANTOS, 
2013). 

A trama, agora, transcorre em um ambiente rural. Tirésia, ferido, tem seu 

corpo descartado como um objeto, vazio de sentidos para Terranova. A cidade, 

espaço do profano, ficou para trás, o campo torna-se o cenário para o 

metafísico, o sagrado, o oráculo. Uma jovem encontra Tirésia, leva-o para casa 

e, com o apoio do pai, cuida de seus ferimentos. Ele não profere palavras, vive 

em silêncio. De cabelos curtos e vestes que lhe cobrem o corpo desprovido de 

vaidades, o homem Tirésia passa a prever o futuro dos moradores do vilarejo. 

Seu eu é descentralizado, desprovido de significado, os sentidos agora residem 

nos outros. Tirésia passa a ser a voz dos outros, narciso que olha para dentro de 

si e não mais para fora. Uma janela aberta aos acontecimentos futuros. 

Nessa segunda fase do filme, o diretor realiza diversos jogos de cena, 

brinca com a percepção do espectador. Tirésia passa a ser interpretado pelo ator 

brasileiro Thiago Teles, inicialmente interpretado pela atriz brasileira Clara 

Choveaux. O ator francês Laurent Lucas, que na primeira fase interpreta 

Terranova, agora dá vida a outro personagem, o padre François. O padre 

literalmente cuida e contempla as rosas de um jardim e logo se interessa pelo 

vidente, que desperta concomitantemente inveja, ira e fascínio. 

As dualidades marcam o filme. Tirésia, um ser andrógino, homem e 

mulher ao mesmo tempo. Uma atriz e um ator interpretam o mesmo 

personagem. O mesmo ator dá vida aos personagens Terranova e François. A 

cidade é o espaço do profano, e o campo, o do sagrado. As palavras e as 

visões. Oposição entre o eu verdadeiro e o eu construído. Tensão entre a 
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identidade biológica e a identidade de gênero. Natureza e cultura em conflito. 

Da primeira para a segunda fase do filme, um Tirésia morre, e outro renasce. 

Impossível ver o filme e não estabelecer diálogos com o mito da alma 

gêmea, criado por Platão, narrado em seu livro O Banquete. Na tentativa de 

definir o que é o amor, o filósofo descreve uma festa onde todos os convidados 

traçam elogios a Eros, deus do amor. O momento mais marcante acontece 

quando o comediógrafo Aristófanes faz um discurso reconhecido como “a 

teoria da alma gêmea”. 

Aristófanes profere que, no início dos tempos, os homens eram seres 

completos. Possuíam duas cabeças voltadas para direções opostas. Quatro 

pernas e quatro braços permitiam a esses seres movimentos circulares, 

multidirecionais, muita agilidade e rapidez no deslocamento.  Seres de 

corporeidade esférica, circular, e tinham três gêneros: os masculinos eram filhos 

do Sol, os femininos eram filhos da Terra, e os andróginos eram filhos da Lua. 

Entretanto, consideravam-se perfeitos e foram capazes de subir ao Olimpo para 

enfrentar os deuses. Depois de perdida a batalha para os deuses, Zeus castiga os 

homens por sua ousadia. Com uma espada, cortou os homens ao meio, 

separando-os em duas partes. Zeus pede para Apolo cicatrizar o ferimento e 

voltar a face dos homens para o lado da fenda (o umbigo) para que sempre 

lembrassem do poder divino. 

De volta a terra, cada parte saiu desesperada à procura de sua metade. 

A saudade é o sentimento do desejo de voltar a ser inteiro, um sentimento de 

que algo está faltando. “Dessa forma, o ser que antes era completo homem-

homem gerou o casal homossexual masculino; o ser mulher-mulher, o casal 

homossexual feminino. E o andrógino (parte homem, parte mulher) gerou o 

casal heterossexual” (CABRAL, 2013). Portanto, imagina-se, durante o ato 

sexual-amoroso, que cada metade encontra, por alguns instantes, sua 

plenitude e outra vez sente-se inteira. Uma poética explicação sobre o 

surgimento dos gêneros. 

Tirésia, curiosamente, divide-se para depois tornar-se inteiro. Antes, 

transita por um processo de transformação. Sendo travesti, nasceu homem. 

Construiu-se mulher para, mais tarde, desnudar-se de sua própria imagem de 

mulher, revelando-se um homem mais distante do profano, beirando a 

assexualidade, sem desejo de seduzir ou ser seduzido. Tirésia torna-se pleno 
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porque agora não é apenas um homem, mas traz em seu corpo e em sua alma 

todos os outros gêneros – masculino, feminino, andrógino – em forma de 

memórias, marcas, ecos. 

 
O travesti não enfrenta a moral vigente; eles enfrentam a biologia. A 
garota de programa é conservadora, serve ao sistema sexual vigente. 
O travesti é revolucionário, quer mudar o mundo. O veado ama o 
homem; o travesti ama a mulher, mas ele não quer ser mulher, ele 
quer muito mais, ele não se contenta com pouco, ele é barroco, 
maneirista (não existem travestis clássicos). Há algo de clone no 
travesti, algo de robô, pois eles nascem de dentro de si mesmos, eles 
são da ordem da invenção, da poesia. O travesti não quer ter uma 
identidade; ele almeja uma ambigüidade sempre deslizante, sempre 
cambiante [...] (JABOR, 2009, p. 170). 

 

O filme ainda nos permite verificar que a alegoria dos homens separados 

de sua metade explica as relações entre razão e instinto que compõem a psique 

humana. Cada um de nós traz no corpo e na alma uma memória, uma saudade 

atemporal do estado de seres completos que um dia fomos. A psicologia profunda 

descreve esse estado como urobórico2 (NEUMANN, 1990), um estado 

inconsciente, de sombras. A luz se faz a partir do surgimento da consciência na 

espécie humana, representa o momento da ruptura, da divisão. 

Mas a imagem cinematográfica também duplica a realidade e só o faz 

por meio da luz. As realidades do cinema existem por meio da luz, uma luz 

dupla: a luz que imprime as imagens do mundo na película, e a luz da projeção, 

que permite imaginar outros mundos “na parede da caverna escura” das salas 

de cinema. 

 

6. Considerações finais 
O encontro entre a imagem e o espectador, por meio da narrativa 

audiovisual, propõe, por alguns instantes, um tipo de religação de duas almas 

separadas pela linguagem: a alma do espectador e o mito, expressão da alma do 

mundo. Ao mesmo tempo em que as imagens do cinema buscam nosso olhar 

para estarem vivas, tornamo-nos mais vivos em nossos encontros furtivos com 

seus mitos. Todos esses sentidos proporcionados pelo cinema – e suas possíveis 

2 O termo é uma referência à imagem alquímica chamada de uróboros, representada pela serpente que 
devora a própria calda. O estado urobórico do homem significa um estado de inconsciência, antes de 
surgir a consciência, momento em que a psique humana é dividida em sua representação básica: 
consciente e inconsciente. 
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conexões com a Educação, a História, a Comunicação, a Filosofia, Psicologia e a 

Antropologia – devem ser considerados, no entanto há o mais importante: 

transforma-nos em Tirésias, permitem enxergarmos no escuro. 

Cada vez que um filme se apresenta ao nosso olhar, nasce uma nova 

realidade, funda-se um novo mundo. Certamente, um mundo onde reside o 

fantástico. Seu momento escatológico, seu fim, é marcado quando os créditos 

dos produtores da obra sobem pela tela. Sempre penso que os nomes em 

movimento são uma alegoria, espíritos em direção a um panteão imaginário 

localizado no cosmo da cultura. Diretores, produtores, atores – entre outros 

personagens dessa arte coletiva: “semideuses” da nossa atual cultura (ou 

culto?) das visualidades. 

As produções cinematográficas atuam em dois tempos, um veloz, 

iconofágico, mercadológico, em sintonia com nossa realidade cultural 

cambiante; e outro, permanente, relacionado à memória cultural e aos modelos 

fundantes dos textos da cultura (mitos), um tempo que nunca morre, o tempo 

do mito. Na visão lévi-straussiana, o mito é uma linguagem que trabalha em um 

nível muito elevado, no qual o sentido consegue, por assim dizer, deslocar-se 

do fundamento da linguagem na qual inicialmente se manifestou. “O mito faz 

parte da língua, é pela palavra que o conhecemos, ele pertence ao discurso” 

(LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 224). Mas, como apontou Pasolini (1982), sons e 

imagens do cinema constituem uma “língua” da realidade, portanto esse 

território onde circunscrevo os vínculos entre mito e cinema pertence a 

diferentes culturas orais: uma oralidade baseada no corpo, no gesto e na 

palavra; outra baseada em sons e imagens em movimento que mediam 

espectador e realidade, uma cultura oral audiovisual. A proposta deste ensaio é 

transitar por esse território a partir de obra fílmica. 

Ver um filme é sempre um prelúdio de uma mudança futura. É como 

entrar e sair de um rio: quando saímos do cinema não mais somos os mesmos. 

Nem o filme. 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, Milton José de. Imagens e sons: a nova cultura oral. Campinas: 
Autores Associados, 1994. 

94



Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
ALMEIDA, Milton José de. Prefácio. In: COUTINHO, Laura Maria. O estúdio de 
televisão e a educação da memória. Brasília: Plano Editora, 2003. 

BAITELLO JUNIOR, Norval. A imagem e os ambientes de imagens: o mito, o 
culto, a arte e a mídia. Palestra. Encontro Nacional de Pesquisa em 
Comunicação e Imagem (ENCOI). Dia 24 de novembro de 2014. 
Organização: Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Estadual de Londrina (PPGCOM/UEL). 

BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

BYSTRINA, Ivan. Tópicos de Semiótica da Cultura: aulas do professor Ivan 
Bystrina, maio de 1995 - PUC/SP. Trad.: Norval Baitello Jr. e Sônia Castino. 
São Paulo: CISC, 1995. 

CABRAL, João Francisco. O mito da alma gêmea. Brasil Escola. Disponível 
em: <http://www.brasilescola.com/filosofia/mito-alma-gemea.htm>. Acesso em: 
20 abril 2013. 

CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007. 

______. Mito e transformação. Trad. Frederico N. Ramos. São Paulo: Ágora, 
2008. 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Trad.: Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 
2006. 

CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, 
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad.: Vera da 
Costa e Silva... [et al.]. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 

CONTRERA, Malena Segura. Publicidade e mito. In CONTRERA, Malena 
Segura; HATTORI, Osvaldo Takaoki (Orgs.). Publicidade e cia. São Paulo: 
Thomson Learning, 2003. Cap. 8 

COUTINHO, Laura Maria. O estúdio de televisão e a educação da memória. 
Brasília: Plano Editora, 2003. 

COUTO, Edvaldo. Transexualidade: o corpo em mutação. Salvador: Grupo 
Gay da Bahia, 1999. 

CURY, Mario da Gama. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

DA MATTA, Roberto. Vendendo totens. In: ROCHA, Everardo. Magia e 
capitalismo: um estudo antropológico da publicidade. São Paulo: Brasiliense, 
2010. 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: Objetiva. 
2009. 

95

http://www.brasilescola.com/filosofia/mito-alma-gemea.htm


Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Trad. Beatriz Perrone-
Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

MALINOWSKI, Bronislaw.  Estudios de Psicologia Primitiva. Buenos Aires: 
Paidos, 1949. 

MORIN, Edgard. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. 
Trad.: Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 

MUCCI, Latuf Isaias. O mito de Tirésias revisitado: ética e estética na ótica do 
cinema. Amaltea Revista de Mitocrítica, Universidad Complutense de Madrid, 
v. 2, 2010. Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/66/tiresia.htm>.
Acesso em: 19 abr. 2013. 

NEUMANN, Erich. História da origem da consciência. Trad. Margit Martincic. 
São Paulo: Cultrix, 1990. 

PASOLINI, Píer Paolo. Empirismo Herege. Lisboa: Assírio e Alvim, 1982. 

ROCHA, Everardo. Magia e capitalismo: um estudo antropológico da 
publicidade. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

SANTOS, Cléber Eduardo Miranda dos. Tiresia. Contracampo Revista de 
Cinema. Edição 66. Disponível em:
<http://www.contracampo.com.br/66/tiresia.htm>. Acesso em: 21 abr. 2013. 

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. Ciência na televisão: mito, ritual e 
espetáculo. São Paulo: Annablume, 1999. 

TIRÉSIA. Direção: Betrand Bonello. Produção: Carole Scotta. Canadá/França. 
Canal+/Haut et Court. 2003. DVD. 

96

http://www.contracampo.com.br/66/tiresia.htm
http://www.contracampo.com.br/66/tiresia.htm


Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

O mito do Homem na Lua: representações da odisseia espacial 
na imprensa brasileira 

Paloma Marcela Carvalho de CASTILHO (Universidade Estadual de Londrina)1 

Resumo: 

O objetivo do trabalho é analisar o imaginário veiculado na imprensa brasileira 

sobre a viagem do homem à Lua em 1969. Para isso, sob a perspectiva dos 

estudos dos imaginários e das mitologias, empregamos o método da análise 

documental em um conjunto de reportagens publicadas na revista Veja no final 

da década de 1960. Identificamos o emprego de um vocabulário carregado de 

mitologias para atribuir sentido à missão espacial, e notamos também inúmeros 

paralelos entre realidade e ficção, sobretudo a partir de comparações entre o 

Módulo Lunar usado na alunissagem e o filme “2001: Uma Odisseia no 

Espaço”, de Stanley Kubrick. Concluímos que parte do fascínio que se formou 

ao redor da conquista da Lua se relaciona à mitologia heróica conferida aos 

astronautas. Esses símbolos foram amplamente empregados na publicidade 

comercial dos mais variados bens de consumo.  

Palavras-chaves: comunicação visual, imaginação social, imaginário 

tecnológico; odisseia espacial 

1 Estudante do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo inicial do projeto de pesquisa Imaginário sobre tecnologias de 

Comunicação e Informação na imprensa brasileira era analisar o imaginário 

tecnológico expresso nas reportagens e nos anúncios publicitários da revista 

Veja, no período entre 1968 e 2013 – um objetivo muito amplo, que  

contemplaria os 46 anos de história do periódico. Devido à amplitude da 

pesquisa, houve a necessidade de restringi-la para atingir o caso mais 

paradigmático, capaz de sintetizar a investigação e revelar a essência de 

nossos questionamentos.  

Assim, logo no início dos trabalhos, observamos que o fato mais 

impactante no imaginário tecnológico da época foi a chegada do homem à Lua 

e a consequente transformação da viagem espacial em espetáculo. Notamos 

também que a aventura lunar influenciou fortemente a publicidade e estimulou 

a imaginação social a respeito da cobertura jornalística sobre ciência e 

tecnologia. O sonho da conquista de territórios extraterrenos causou impactos 

na propaganda dos mais diversos produtos, de telefones via satélite à fábrica 

de máquinas de contabilidade, por exemplo. Tudo isso em um contexto que 

favorecia a emergência de uma série de mitologias políticas no pós-guerra.  

A Guerra Fria foi um período de disputas estratégicas e conflitos 

indiretos entre as duas potências, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e os Estados Unidos (EUA), que representavam os sistemas políticos 

antagônicos: comunismo e capitalismo. Esse combate emergiu da Segunda 

Guerra Mundial e ficou conhecida pelo termo Guerra Fria devido ao seu caráter 

de guerra não-declarada: apesar do perigo constante, nenhuma das potências 

chegou a usar seu potencial bélico, pelo menos diretamente. (HOBSBAWM, 

1995, p. 224).  
A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, 
não existia perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar 
da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado 
americano, os governos das duas superpotências aceitaram a 
distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial. 
(HOBSBAWM, 1994, p.224)  

O investimento das potências em propaganda de guerra foi 

demasiadamente grande. Na década de 1950, a publicidade bélica era comum 

nos horários nobres televisivos da época. Até mesmo a música popular 
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americana difundia um imaginário assustador sobre as temidas bombas 

nuclear e de hidrogênio. 
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Contudo, a Guerra Fria também está ligada ao amplo e rápido desenvolvimento 

tecnológico das potências. Este período se caracterizou pelos avanços bélico e 

científico, devido às corridas armamentista e espacial. Os cidadãos dessa 

época viviam sobre um perigo constante de ataque atômico; porém, viram o 

homem descobrir que a Terra era azul e testemunharam a humanidade dar um 

grande passo na Lua.  

O cinema contribuiu decisivamente nos esforços de propaganda 

ideológica nos Estados Unidos e na União Soviética. Os americanos, mestres 

do cinema de ficção científica, não poderiam deixar de usar a sétima arte para 

consolidar e divulgar seu poderio. O longa-metragem “A conquista da Lua”, de 

Irving Pichel, lançado em 1950, mostra quatro astronautas que são levados ao 

espaço em uma nave movida a energia nuclear. No enredo, a potência que 

antes chegar ao solo lunar dominará o planeta. Um diálogo que deixa explícita 

a ideologia do filme é quando um general, direcionando-se a um engenheiro, 

afirma: “Um foguete é uma necessidade absoluta. Se qualquer outra potência 

conseguir lançar alguém ao espaço antes de nós, não seremos mais os 

Estados Unidos”. Não é difícil imaginar o temor dos americanos quando, em 

1961, a União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, a 

bordo da Vostok 1.  

Como demonstra Carleial (1999, p.23) o impacto causado pelo sucesso 

dos soviéticos levou os EUA a uma reação rápida e exemplar: houve uma 

autocrítica implacável, cresceu a demanda popular por resultados imediatos e o 

governo entendeu que precisava se organizar. Essa reação foi batizada de 

“efeito Sputnik”, uma alusão ao nome do pioneiro satélite russo. Com isso, 

John F. Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos, afirmou que levaria 

o homem à Lua até o fim da década. E cumpriu, quando em 1969 a primeira

missão americana tripulada á Lua foi realizada. 

Ao lado dos esforços militares e científicos, observamos a criação, 

voluntária ou espontânea, de todo um imaginário para atribuir a essa 

empreitada uma dimensão heróica. Através de um discurso veiculado 

amplamente nos meios de comunicação, tecnologia e mitologia se aliaram para 

impressionar a imaginação do planeta e legitimar a conquista da Lua. No Brasil, 

país que gravitava em torno da influência americana, esse discurso tornou-se 

hegemônico. Essa pesquisa procura analisar a disseminação deste imaginário 
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a partir do conteúdo veiculado na revista Veja, o periódico de maior tiragem do 

período. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Esta pesquisa no campo da Comunicação e das Ciências Sociais 

Aplicadas tem caráter interdisciplinar e emprega referências da História 

Cultural. Para Darnton (1986), ao estudar a maneira como as pessoas comuns 

entendiam o mundo, ao tentar descobrir suas cosmologias, mostrar como elas 

organizavam a realidade em suas mentes e a expressavam em seus 

comportamentos, a História Cultural demonstra um nítido caráter etnográfico. 

Assim, o método da História Cultural começa com a premissa de que a 

expressão individual ocorre sempre dentro de um idioma geral; ou seja: os 

contemporâneos aprendem a classificar as sensações e a conceber o mundo 

através de uma estrutura de pensamento fornecida pela própria cultura. Ao 

historiador cultural cabe, portanto, “descobrir a dimensão social do 

pensamento”.  

Chartier (1985) aponta que um dos interessantes caminhos de pesquisa 

na História Cultural diz respeito ao estudo das “classificações, divisões e 

delimitações” que organizam a apreensão do mundo social em uma 

determinada época. “São esses esquemas intelectuais incorporados que criam 

as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se 

inteligível e o espaço ser decifrado.” Ele explica que as representações do 

mundo social são sempre determinadas pelos interesses do grupo que as 

elaboram, pois o objetivo é produzir práticas que procuram impor autoridade, 

legitimar um projeto ou justificar escolhas e condutas. “As lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a 

sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio. 

(CHARTIER, 1985, p. 17)”. 

Para coleta e seleção de dados, empregamos o método da análise 

documental. Para Moreira (In: DUARTE; BARROS, 2005, p.275), essa 

metodologia ajuda a delimitar o objeto da pesquisa, determinando, assim, qual 

ponto de vista será abordado. Para firmar uma interpretação mais abrangente 

sobre a documentação, realizamos a contextualização histórica, pois além da 
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pesquisa do objeto específico, faz-se necessária a articulação com as questões 

sociais e políticas daqueles tempos.  

Deste modo, selecionamos seis edições da revista Veja, entre 1968 e 

1969, que trouxeram o tema da viagem à Lua como reportagem principal. 

Essas edições foram as mais representativas para a pesquisa, tendo em vista 

que esse imaginário foi construído a partir de imagens impactantes publicadas 

na capa e nas páginas mais valorizadas da revista. Além disso, selecionamos 

também um conjunto de anúncios publicitários, dos mais diversos produtos, 

que procuraram vincular suas marcas ao imaginário espacial.  

Para contextualizar as reportagens, empregamos as análises de 

Hobsbawm (1994) acerca da Guerra Fria. Para compreender a construção do 

mito da viagem à Lua e seu impacto na sociedade da época, utilizamos o 

referencial teórico de Eliade (1992) e Campbell (1997).  

Como demontra Eliade (1992) a maioria daqueles que se dizem “sem-

religião” na sociedade racionalista contemporânea ainda se comporta 

religiosamente, embora não esteja consciente disso. Não se trata apenas das 

“superstições” ou “tabus” do homem moderno, que têm, segundo Eliade, uma 

estrutura e uma origem mágico-religiosas. Quer tenha consciência ou não, o 

homem moderno carrega toda uma mitologia camuflada e inúmeros ritualismos 

degradados em sua visão de mundo.  
Poder-se-ia escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem 
moderno, sobre as mitologias camufladas nos espetáculos que ele 
prefere, nos livros que lê. O cinema, esta “fábrica de sonhos”, retoma 
e utiliza inúmeros motivos míticos: a luta entre o Herói e o Monstro, os 
combates e as provas iniciáticas, as figuras e imagens exemplares: a 
“Donzela”, o “Herói”, a paisagem paradisíaca, o “Inferno” etc. 
(ELIADE, 1992, p. 98)  

Campbell (1997) também demonstra que os heróis e os feitos do mito 

mantiveram-se vivos até a época moderna. /mas na ausência de uma efetiva 

mitologia geral, os indivíduos criam o seu próprio panteão do sonho. No caso 

do herói, ele demonstra que a aventura costuma seguir um padrão universal 

em diversas culturas: afastamento do mundo: “uma penetração em alguma 

fonte de poder e um retorno que enriquece a vida.”  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A primeira referência sobre o planejamento da viagem do Homem à Lua 

na revista Veja foi no Natal de 1968. A edição de número 16 tem na capa a 

seguinte chamada: “Natal na Lua... E na Terra”. Esse trocadilho fica em 

segundo plano quando observada a foto estampada na capa: um astronauta 

operando atenciosamente um painel de comandos luminosos. Todos os 

aspectos da imagem recuperam o imaginário futurista amplamente 

disseminado no cinema. Ao fundo, uma grandiosa figura do satélite natural da 

Terra vista pela janela da nave. O suficiente para chamar a atenção do público 

para o grande acontecimento da tecnologia e da ciência. 

Figura 01– Capa da edição 16 (25/12/1968) 

Fonte: Acervo online Veja 

Na reportagem de capa, o título, localizado ao pé da página, é “Lá se foi 

ver o homem ver a Lua”. No topo, uma linha fina descreve, em números, a 

magnitude da viagem: as 147 horas gastas para percorrer os 800 mil 

quilômetros, contando com a ajuda de 350 mil trabalhadores durante 10 anos, 

com um gasto de 1,2 trilhão de cruzeiros velhos.  

Abaixo de toda essa apoteose numérica, duas fotografias são 

posicionadas no centro da página: uma delas mostra os três astronautas (Frank 
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Borman, James Lovell e William Anders); e a outra, uma ilustração da NASA2 

que exibe aquele que, segundo a legenda, seria o momento de maior perigo a 

ser enfrentado pelos três americanos: “os foguetes são ligados para tirar a 

nave da órbita lunar e trazê-la à Terra.”  

A próxima imagem, ao contrário das duas primeiras, ocupa grande 

espaço na página. Ela expõe o sofisticado painel de comandos da nave, com 

todas as suas luzes, alavancas e botões, numa predominância da cor 

vermelha. Modernidade antes só vista no universo cinematográfico de Stanley 

Kubrick em seu longa-metragem “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de 1968.  

A reportagem, localizada na sessão de ciência da revista, faz uma 

analogia em seu primeiro parágrafo entre os mares e o espaço: compara a 

nave Apollo 8 a um barco e a imensidão do oceano ao infinito espacial. Outro 

paralelo é entre o veículo usado na viagem e a mitologia grega: Apollo, nome 

dado em homenagem ao deus da beleza, seria uma “preparação” para as 

coisas belas que seriam vistas.  

A missão é tratada, na declaração do comandante Frank Borman, como 

um divisor de águas na história da paz mundial. Em um discurso que explicita o 

típico orgulho estadunidense, diz:  
Estamos saindo para a Lua. Eu e meus dois companheiros, James 
Lovell e William Anders, seremos os primeiros humanos a vê-la de 
perto. Também seremos os primeiros a ver a Terra como uma 
pequena esfera distante. Nós a mostraremos assim aos homens pela 
televisão neste Natal. E esperamos que, ao vê-la pequena, compacta, 
unida, compreendam que ela é a habitação de todos os homens. Que 
as fronteiras nacionais e as diferenças não têm mais sentido. Que 
vivemos todos numa ilha.4 3 

A reportagem é escrita em um tom literário, muito parecido com um livro 

de ficção científica. Adjetivos intensificam a grandiosidade da missão, na qual 

os homens estavam prontos para a “fantástica” travessia em busca da Lua.  

A imagem seguinte exibe novamente o desenvolvimento tecnológico 

espacial. Uma fotografia feita pelo satélite russo Zond-6, numa distância de 

3.300 quilômetros da superfície lunar, revela parte da Lua, com suas crateras 

e, ao fundo, a Terra. A Lua que os americanos visitariam na véspera de Natal, 

2 National Aeronautics and Space Administration (Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço) 
EUA.   
3 LÁ se foi o homem ver a Lua. Veja, São Paulo, 5 dez 1968, p. 18.   
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explica a reportagem, já havia sido vista de longe pelos russos. Mas assim 

seguia a disputada corrida espacial.  

O texto continua com várias subdivisões temáticas que tratam desde as 

roupas que os homens espaciais americanos vestiam até as refeições e os 

problemas de higiene que enfrentariam durante a viajem – um verdadeiro 

reality show antecipado.  

Logo no início da “sub reportagem” intitulada “Lua”, os astronautas são 

comparados aos cavaleiros medievais e suas roupas às armaduras dessa 

época. Mais uma vez, são equiparados a heróis. Nas reportagens anteriores, a 

analogia havia sido feita ao mar, o que pode ser considerada uma menção da 

“Odisseia”, de Homero, na qual a personagem principal, Odisseu, enfrenta 

inúmeros perigos em sua interminável viagem marítima de volta para casa. 

Nesta outra notícia, a narrativa realiza uma comparação aos cavaleiros 

medievais, que, com suas armaduras, eram representados imbatíveis na 

defesa de seu reino. 

Frequentemente, os astronautas são tratados como celebridades. 

Coisas triviais, embora curiosas, são abordadas insistentemente. Mas para 

reforçar a representação heróica, a reportagem também alerta sobre os perigos 

que, apesar da grande precisão científica da época, poderiam acontecer: como 

por exemplo, um pequeno erro na desaceleração poderia deixar a nave perdida 

no espaço, ou até mesmo explodir, o que culminaria na morte da tripulação.  

Antes mesmo da nave Apollo 8 partir, a especulação e a ansiedade 

sobre as próximas naves da missão Apollo já começaram: Roberto Pereira, o 

enviado especial a Cabo Kennedy (centro da efervescência espacial) foi apurar 

sobre a Apollo 9 e a Apollo 10 que seriam as primeiras naves a carregar o 

Módulo Lunar, veículo que permitiria a futura descida dos dois americanos na 

Lua. Esses equipamentos fariam a preparação para o grande show da Apollo 

11, nave que levaria, de fato, o homem à Lua.  

Na edição de número dezessete, de 1º de janeiro de 1969, a primeira 

logo após a grande viagem, a chamada de que o futuro havia começado vinha 

na capa. Uma justaposição de fotografias mostrava o homem de Neanderthal, 

datado de 33.000 a. C. e o astronauta norte americano James Lovell com a sua 

“armadura” espacial. 
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Figura 02– Capa da edição 17 (01/01/1969) 

Fonte: Acervo online revista Veja 

A reportagem de capa anuncia: “Veja quem chegou de repente: o 

futuro”. A linha fina apresenta uma alusão explícita ao mito sagrado da criação: 

“Sábado, primeiro dia após a viagem à Lua, os astronautas descansaram.” E 

novamente, no primeiro parágrafo da reportagem: “três homens saíram da 

Terra pela primeira vez; viajaram sete dias e seis noites no céu, viram a Lua, 

voltaram.”. Essas frases sugerem claramente uma relação com a criação divina 

do mundo, na qual após seis dias e seis noites, Deus considerou acabada toda 

a obra que havia feito e no sétimo dia descansou. Para Eliade (1994, p. 97), 

essas alusões ao sagrado, tal como vemos na linguagem das mídias do século 

XX, são resquícios da religiosidade primitiva no homem moderno. Por mais que 

este tente negar sua sacralidade, essas intuições estão intrínsecas nele. 

Naturalmente, essa religiosidade não se manifesta com os rituais do homem 

primitivo. Contudo, as mitologias “não desapareceram sem deixar vestígios: 

contribuíram para que nos tornássemos aquilo que somos hoje, fazem parte, 

portanto, da nossa própria história”.  

Ainda nesta reportagem, uma tabela com os acontecimentos científicos 

desde 1800 faz as previsões para o próximo século. No esperado ano 2000, 

por exemplo, se presumia a colonização dos planetas.  

106



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Após ver a Lua de perto, o Homem não parou: o novo desejo agora era 

encontrar vida em locais remotos do espaço. Na verdade, um feito sempre 

sonhado, porém considerado impossível até aquela conquista inicial. Os russos 

enviaram em 1969 as naves Vênus 5 e Vênus 6, que iriam à superfície do 

planeta homônimo procurar vida; no mesmo ano, os Estados Unidos fariam 

algo semelhante com a nave Mariner 6, visando Marte.  

Outra reportagem, com conteúdo que preenche seis páginas, explicou 

as estratégias e armas das duas potências na corrida espacial. Com fotografias 

das naves e foguetes dos Estados Unidos e da União Soviética, gráficos 

comparando as vitórias e fracassos das missões de cada um dos lados da 

Guerra Fria mostram que, mesmo com o passo do homem americano na Lua, a 

potência soviética estava correndo atrás de uma conquista equivalente ao feito 

americano. A URSS já havia enviado um satélite artificial e um ser vivo a bordo 

de uma nave, a cadela Laika, em 1957. Mas com o gigantesco investimento da 

potência capitalista e da enorme publicidade feita das manobras americanas, a 

URSS parecia estar em segundo plano aos olhos dos ocidentais, aparentando 

uma deficiência tecnológica maior que a existente na realidade. Mas eles não 

sofriam de defasagem tecnológica: as naves e os foguetes russos eram, em 

alguns elementos, até superiores aos americanos. 

Imaginário tecnológico e consumo 
A publicidade aproveitou rapidamente a efervescência causada pela 

“conquista” da Lua. Com a pergunta “o que aconteceria a uma nave espacial se 

colocassem nela uma peça “quebra-galho”?” unida a uma fotografia de um 

foguete no momento do lançamento de uma nave, por exemplo, a Organização 

Ruf, empresa fabricante de máquinas de contabilidade e máquinas de 

datilografia, chama a atenção para seus produtos. Mais uma evidência de que 

a Lua era o centro dos olhares da época. 
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Figura 03 – Publicidade da edição 36 (14/05/1969) p.17 

Fonte: Acervo online revista Veja 

O voo da Apollo 9 foi bem-sucedido e assim, deixou o homem ainda 

mais perto de seu objetivo: a alunissagem, ou seja, o pouso na Lua. O 

lançamento ocorreu em 3 de março de 1969, levando os três astronautas: 

James McDivitt, Russel Schweickart e David Scott para um voo orbital de dez 

dias, com a função de testar o Módulo Lunar, veículo que levaria o homem a 

pisar na Lua. 

Alguns contratempos impuseram desafios imprevistos à jornada, tal 

como o adiamento do vôo devido a uma gripe que acometeu os três tripulantes. 

Fato que alertou os cientistas para uma disfunção que não se esperava: o 

desgaste do corpo humano. Até então, a principal preocupação era uma falha 

mecânica, uma pane nos computadores. Os enjoos e as gripes eram sinais do 

cansaço físico fragilizando a resistência dos astronautas. Contudo, a 

experiência no espaço provocava problemas inéditos ao corpo humano: 
“Depois de ter testado com sucesso todos os elementos mecânicos 
do seu esquema para chegar à Lua (foguete Saturno V, nave Apollo, 
Módulo Lunar), a NASA está chegando à conclusão de que a parte 
mais sujeita a falhas no programa Apollo é o homem.”  

Imagens fabulosas mostravam como deveria ser o voo do Módulo Lunar, 

cuja trajetória iria da nave até o solo Lunar. Interessante notar que os 

equipamentos tecnológicos da realidade da época muito se parecem com o 

108



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
imaginário mostrado em filmes de ficção científica como em “2001: Uma 

Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, lançado em 1968, um ano antes da 

verdadeira viagem. 
Figura04 – Screenshot do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço” 

Fonte: Divulgação 

Figura 05– Fotografia do Módulo Lunar retirada da revista Veja 

Fonte: Acervo online revista Veja 

A primeira edição a tratar concretamente da corrida espacial no contexto 

de Guerra Fria foi publicada em 22 de janeiro de 1969. A reportagem de capa é 

aberta com o título “Jogo feito no espaço”, com o comparativo dos avanços dos 

EUA e URSS lado a lado. 

Figura 06 – As duas primeiras páginas da reportagem de capa da edição 20 (22/01/1969) 
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Fonte: Acervo online revista Veja 

A supervalorização do arsenal tecnológico dos Estados Unidos é visível 

na publicação. Frases como “Os russos demoraram para mostrar suas cartas” 

e “Engate das naves Gemini/Agena, em 1966, um a zero para os EUA” 

mostram que o fato de a URSS ter enviado o primeiro satélite, o primeiro ser 

vivo e o primeiro humano para o espaço foram ignorados em detrimento do 

avanço americano.  

A matéria ainda mostra uma imagem da cadela Laika e relembra que o 

animal morreu no vôo ao espaço, através da seguinte legenda “recorde, 

sucesso e vitima”. Logo abaixo, uma fotografia de um satélite chama a atenção 

para um feito americano “TV via satélite: ponto para os EUA.”  

A Apollo 10 foi o tema da edição de 21 de maio de 1969. Os três 

astronautas desse vôo, Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, 

estampam sorridentes a capa, junto ao título: “No perigoso caminho da Lua”. O 

espaço significa perigo, pois não é o habitat natural do homem e não oferece 

as condições básicas de vida. Assim, qualquer erro pode transformar a 

imensidão negra em um túmulo. Entretanto, “o herói não seria herói se a morte 

lhe suscitasse algum terror; a primeira condição do heroísmo é a conciliação 

com o túmulo”, argumenta Campbell (1997, p. 180). Ao enfatizar o perigo do 

espaço e ressaltar o heroísmo dos astronautas, portanto, a imprensa reforçou 

essa impressão na imaginação dos leitores. 
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Figura 08 – Capa da edição 37 (21/05/1969) 

Fonte: Acervo online revista Veja 

Essa missão não levou o homem até o solo lunar; porém, somou 

grandes avanços. Durante oito dias, os três americanos fizeram diversas 

manobras em torno da Terra e da Lua. A edição de 16 de julho de 1969 traz na 

capa o homem se vestindo, enfim, para a aventura na Lua. 

Figura 09 – Capa da edição 45 (16/07/1969) 

Fonte: Acervo online revista Veja 
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A cobertura da preparação para a viagem é vasta nessa edição, com 

reportagens sobre os detalhes das roupas e alimentos dos astronautas. Frases 

como “Sombras frias, hostis e imensas serão o único abrigo dos tímidos 

movimentos, cuidadosamente medidos e surpreendentes, de um homem 

sozinho sobre o chão rude e estranho da Lua.” marcam o tom épico da 

narrativa jornalística.  

Um aspecto que chama atenção é o perfil traçado sobre os astronautas: 

fotografias das famílias ilustram as páginas que contam detalhes da vida dos 

três heróis americanos. Os heróis são representados como homens comuns 

que encararam uma aventura sobre-humana em nome da humanidade. Outra 

reportagem exibe mais ainda o conceito de heroísmo atribuído aos astronautas. 

Com o título “Um selecionador de heróis”, a matéria conta sobre a vida e as 

“sábias” escolhas feitas pelo chefe dos astronautas da NASA, Donald “Deke” 

Slayton.  

A edição de 23 de julho de 1969 teve uma ênfase maior, já que circulou 

três dias após a grande viagem. Com o lacônico e grandiloquente título: 

“Chegaram”, a revista anunciou, com uma foto de baixa qualidade, porém 

tirada no espaço, a chegada do homem na Lua. 

Figura 10 – Capa da edição 46 (23/07/1969) 

Fonte: Acervo online revista Vej 
A bandeira americana sobre o globo terrestre, usada como selo na 

reportagem, reafirma ainda mais o status de potência soberana dos Estados 

112



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Unidos. A matéria é ilustrada com fotos de baixa qualidade, mas que, talvez 

exatamente pela impressão de veracidade, sugerem o fascínio da aventura 

longínqua. 

Figura 10 – As duas primeiras páginas da reportagem principal da edição 46 (23/07/1969) 

Fonte: Acervo online revista Veja 

Essa edição registra um conjunto de anúncios publicitários que exploram 

com mais afinco o fascínio. Desde propagandas de alimentos a televisores e 

empresas de sistema de iluminação. 

Figura 11 – Publicidade da edição 46 (23/07/1969) 

Fonte: Acervo online revista Veja 
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CONCLUSÕES 
Concluímos que a cobertura jornalística e o imaginário social construído 

pela principal revista brasileira da época a respeito da primeira viagem humana 

tripulada à Lua foram carregados de mitologias. Nas reportagens e anúncios 

publicitários, os astronautas foram idealizados como heróis em uma verdadeira 

odisseia espacial. Assim, ao lado das questões tecnológicas e ideológicas que 

dizem respeito à missão lunar, notamos a presença de uma dimensão sagrada 

que contribuiu para compor o imaginário social na imprensa.  

O homem primitivo conferia um sentido sagrado a cada ação e situação. 

Já o homem moderno teve essa religiosidade reduzida, ainda que sempre 

presente nas suas práticas cotidianas. Em outras palavras, o homem profano, 

queira ou não, não deixa de conservar os vestígios do comportamento do 

homem religioso, mesmo que esvaziado dos significados religiosos. Foi o que 

notamos nas reportagens. A despeito do racionalismo científico do século 20, 

observamos que a imaginação dos contemporâneos ainda se impressionava 

com as características mitológicas que conferiam sentido às conquistas 

militares e científicas do período. 
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Visualidades Populares: O Congado nas Festas de Agosto em 

Montes Claros-MG 
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Resumo: 

O presente artigo pretende discutir as imagens do Congado em Montes Claros-

MG. No mês de agosto essa cidade abriga um período comemorativo de suas 

festas folclóricas: as Festas de Agosto, com desfiles dos Catopés, Marujos e 

Caboclinhos. O evento é uma oportunidade de partilha da produção cultural 

simbólica, que abrange uma multiplicidade temática relacionada aos estudos 

culturais. Com base em uma pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo que 

foi realizada nesse contexto, foi possível estabelecer intercessões entre a 

cultura e a história social, sobretudo no que se refere ao seu universo 

imagético.   

Palavras-chaves: cultura popular; história social; Montes Claros. 
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1 Introdução 

 Na atualidade, as visualidades populares contemplam uma série de 

manifestações culturais que vão desde a produção artesanal de 

artefatos artísticos até aspectos da oralidade popular. Para Mauss (1993, p. 96) 

“a imagem da arte de uma sociedade deve ser estabelecida na sua totalidade, 

com suas características próprias: é preciso fazer um retrato dela”. Segundo 

Geertz (2003, p. 143) “caracterizamos a arte como uma linguagem, uma 

estrutura, um sistema, um ato, um símbolo, um padrão de sentimento: 

buscamos metáforas científicas, espirituais, tecnológicas, políticas”. 

Pensar a cultura a partir das manifestações genuinamente oriundas 

do povo é atuar na construção e compreensão de nossa identidade. Cultura, 

que vem do verbo cultivar, diz respeito à questão da identidade, pois expressa 

a relação de um povo com a sua produção e a reprodução da vida; propicia 

interpretação e define a relação econômica, política e social com o mundo. 

Geertz afirma que, 

a participação no sistema particular que chamamos de arte só se 
torna possível através da participação no sistema geral de formas 
simbólicas que chamamos de cultura, pois o primeiro sistema nada 
mais é que um setor do segundo. Uma teoria da arte, portanto, é, ao 
mesmo tempo, uma teoria da cultura e não um empreendimento 
autônomo (2003, p. 165). 

No mês de agosto a cidade de Montes Claros-MG abriga um período 

comemorativo de suas festas folclóricas: as Festas de Agosto, com desfiles dos 

Catopés, Marujos e Caboclinhos. O período das Festas de Agosto é uma 

oportunidade de partilha da produção cultural simbólica, que abrange uma 

multiplicidade temática relacionada aos estudos culturais. Nesse sentido, as 

manifestações culturais regionais são apresentadas à comunidade, de forma a 

permitir a integração da sociedade na compreensão e fruição dos bens 

culturais. Para Smith,  

as imagens e tradições culturais não provêm de, ou não passam 
para populações mudas e passivas em cuja tabula rasa elas se 
inscrevem. Pelo contrário, expressam invariavelmente as identidades 
formadas pelas circunstâncias histórias, muitas vezes durante longos 
períodos de tempo (1999, p. 191 – 192). 
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A cultura popular, ou baixa cultura, é aquela vivenciada pelo povo, a 

cultura de classes sociais mais pobres, que continua, de forma geral, a ter 

menor relevância no meio acadêmico. Já a cultura erudita, ou alta cultura, é 

admitida, estudada e pesquisada nas escolas; e é constantemente tida como 

“cultura de elite”, por ser produzida por uma pequena porcentagem de 

intelectuais. Erroneamente, a cultura popular aparece nos espaços de 

produção do saber como uma espécie de evento exótico, ou conjunto de 

curiosidades, algo externo à própria academia. Por isso, muitas vezes a sua 

inserção acadêmica, através de pesquisas e estudos sobre sua concepção 

pode gerar uma espécie de comportamento inadequado à sua apreciação, ou 

mesmo seu desprezo, sua ignorância e tratamento vulgar, na medida em que 

se julga a cultura popular como não original, ou repetitiva e inferior à cultura de 

elite. 

[...] cuidar da educação através da cultura popular não é vulgarizar, 
“popularizar” a cultura erudita, tornando–a superfícial e aguada, nem 
tampouco significa dirigir de forma paternalista a produção cultural 
popular. Com isso seria evitada a contrafação, isto é, o produto 
resultante de imitação, típico de uma cultura envergonhada de si 
mesma. Diante da ação compacta dos meios de comunicação em 
massa, o educador deve estar apto a utilizar os benefícios deles 
decorrentes e cuidar da instrumentalização adequada para que sejam 
evitados os seus efeitos massificantes. (ARANHA, 1996, p. 43)  

Muitas vezes chamada de folclore, as manifestações artístico-

culturais populares são abordadas de maneira redutora pelos produtores do 

conhecimento oficial. Nesse sentido, se faz necessário ampliar o conceito de 

folclore a partir de uma abordagem contemporânea do termo, o que significa 

estudar tais manifestações de forma contextualizada, onde a busca de 

significação pelos aspectos estéticos e sociais das festas, o cotidiano dos 

envolvidos em sua realização, prevaleçam em detrimento das curiosidades 

como, por exemplo, o traje típico ou o tipo de comida da região estudada. 

Essas são questões que devem pontuar o trabalho do pesquisador, no sentido 

de restaurar nos estudos do folclore não a eventualidade, mas o homem e sua 

relação com a vida e as coisas que constrói e cria: sua cultura. 

117



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
A vitalidade da cultura popular permite absorver e reelaborar as 
inúmeras influências de outros costumes, como por exemplo, as que 
resultam do contato do mundo rural com o urbano, ou do impacto da 
tecnologia com a cultura de massa. (ARANHA, 1996, p. 24) 

 
 

Os estudos em Cultura Visual combinam estudos culturais, história 

da arte e antropologia, com enfoque em aspectos da cultura apoiados em 

imagens visuais contemporâneas, como as imagens do cinema, televisão, 

publicidade, internet, dos espaços da cidade, das manifestações artísticas e 

culturais populares e qualquer outro meio que possua um 

componente visual crucial. Nesse sentido, a Cultura Visual como campo de 

estudos, atua no processo de ação e reflexão, pois se interessa pelo visível e 

pelas visualidades como campo de observação e como perspectiva do qual 

observar. 

 
 [...] os estudos da cultura visual, com sua ênfase na deriva cultural 
de tal regime de visualidade, respondem perfeitamente ao 
desmoronamento das grandes narrativas universalizantes, abrindo 
espaços para um estudo muito mais detalhado que dê conta das 
especificidades circunstanciais e contextuais de seu objeto de estudo.  
(AGUIRRE, 2011, p. 70).  
 
 

Atualmente não podemos entender as sociedades como sistemas 

isolados, elas estão abertas a permutas criando a difusão cultural que, de 

acordo com Mello (1982, p. 104), trata-se de um processo universal, onde os 

elementos de uma cultura propagam-se a outra, provocam uma mistura e 

nesse processo os elementos culturais permutam-se. Essa permuta possibilita 

concluirmos que as culturas são diversas, interagem entre si e enriquecem-se 

mutuamente e não que se tornam homogêneas.  

Atuar numa perspectiva inclusiva em relação às visualidades 

populares implica necessariamente estabelecer uma firme relação com a 

construção de nossas identidades, com a intensa percepção quanto ao que 

somos e à sociedade em que vivemos. À medida que tomamos consciência 

dessas questões, que nos identificamos, que temos clareza de nossos traços 

culturais e que neles nos percebemos, passamos a valorizá-los e respeitá-los. 

 
A autoafirmação de culturas locais frente ao processo de globalização 
tem gerado o reconhecimento alargado de uma produção simbólica 
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antes escassamente difundida nos centros hegemônicos de 
legitimação artística e de valoração patrimonial. (ANJOS, 2005, p.30) 

A cultura popular é patrimônio cultural vivo e em transformação, que 

se inscreve cotidianamente na história dos grupos sociais que formam a nação 

brasileira. São os próprios brasileiros, sujeitos produtores de sua cultura, que 

por meio de suas práticas de convivência inventam e recriam seu patrimônio 

cultural. É no diálogo cultural com os outros que vamos poder descolonizar 

nossa memória, nosso imaginário e nosso afeto e trabalhar de fato na 

construção dessa ideia de cidadania. A cidadania tem em sua base exatamente 

essa valorização, porque só somos capazes de compreender e respeitar aquilo 

que conhecemos, que consideramos importante e que reconhecemos como 

parte de nós.  Portanto, o presente estudo busca as tradições do Congado no 

Brasil e em especial, a tradicional Festa de Agosto, realizada em Montes Claros, 

Minas Gerais 4.  

Se lançarmos um olhar mais atento para o período das Festas de 

Agosto, constataremos que é o momento em que a arte, a religião, a história e 

os povos, sem distinção, se congregam para contemplar e reviver as tradições 

e representações carregadas de saberes históricos. A investigação 

documentação  das manifestações artístico/culturais praticadas no período das 

Festas de Agosto na cidade de Montes Claros contribuem para a preservação 

da cultura e divulgação da diversidade sociocultural existente no Norte de 

Minas e para o fortalecimento da identidade histórico-cultural da região. 

Considerando o  universo visual desse festejo, mais especificamente os grupos 

de Marujos, Catopês e Caboclinhos que o representam em Montes Claros,  

esse trabalho tem como objetivo discutir e analisar, especificamente, o 

Congado e, ainda, refletir sobre os processos de constituição simbólica das 

atividades rituais dos grupos congadeiros.  

 A partir destes pontos procuraremos realizar algumas abordagens 

sobre as possíveis tramas que compõem este espaço/tempo, possibilitando 

4 Situada ao Norte do Estado de Minas Gerais (a 426 km da capital, Belo Horizonte). Possui 
economia diversificada e apresenta entre suas várias atividades um comércio movimentado 
que abastece grande parte das cidades do norte mineiro. Nos últimos anos, a cidade se 
transformou em um importante polo universitário, que atrai estudantes de várias partes do país. 
Atualmente, Montes Claros possui cerca de 400 mil habitantes. 
Ver http://www.montesclaros.mg.gov.br/cidade/aspectos_gerais.htm, acesso em 29 de julho de 
2013. 
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olhares mais aguçados sobre o Congado em Montes Claros e, como Malveira 

(2011), sob o olhar dos “negros morenos Catopês que brincam através do 

cantar, do rezar, do dançar, do tocar e do estar junto nas ruas do sertão norte 

mineiro no mês de agosto” (p.16) vincular os possíveis imbricamentos com as 

dimensões da cultura popular. 

2 O Congado em Montes Claros 

A origem do Congado está ligada aos preceitos revelados na aparição 

de Nossa Senhora do Rosário e na honraria aos santos protetores. É um culto 

de origem africana, celebrado inicialmente por escravos que ao chegarem em 

Portugal, fundavam associações secretas. Nessas associações eles elegiam  

reis e rainhas para rememorarem os reinados existentes em seus países de 

origem (COLARES, 2006, p. 16). Segundo Malveira, 

as festas populares da cidade de Montes Claros no Norte de Minas 
Gerais estão profundamente relacionadas aos cultos religiosos 
católicos. Muitos destes cultos somaram-se às tradições africanas em 
uma região de grande concentração de negros que viviam em 
quilombos, fazendas e cidades. O imaginário do Congado norte 
mineiro expressa esta história e estas tradições. Os Ternos de 
Congado de Montes Claros representados pelos Catopês, Marujos e 
Caboclinhos festejam e louvam Nossa Senhora do Rosário, São 
Benedito e Divino Espírito Santo. (2011, p. 36) 

Anualmente, em Montes Claros, no mês de agosto, Catopês, seguidos 

dos Marujos e dos Caboclinhos saem da Praça Dr. João Alves pelas ruas 

centrais da cidade e, em desfile, conduzem ritualmente as bandeiras de seus 

santos até a Igreja do Rosário. A partir desse ritual, virão cinco dias de festejos, 

nos quais o sagrado se instituirá em Montes Claros – reis, rainhas, imperador e 

imperatriz reinarão protegidos pelos seus padroeiros respectivos: Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. E a Igrejinha do 

Rosário transforma-se no “centro do mundo” (COLARES, 2006, p. 45). Todos 

querem partilhar desse pequeno espaço sagrado onde será celebrada a missa 

para cada um dos santos protetores. 
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3 Catopês, Marujos e Caboclinhos 

A festa tem início com a concentração dos Catopés, Marujos e 

Caboclinhos que irão juntos buscar a bandeira do seu santo protetor, nos 

subúrbios da cidade, para hasteá-la no centro da cidade, em frente à Igreja do 

Rosário. A bandeira de Nossa Senhora do Rosário, da qual são devotos os 

Catopés, é a primeira a ser buscada na casa dos festeiros que veneram essa 

santa e se dispuseram ou são convidados a entregarem em sua casa a 

bandeira aos Catopés. Dessa forma, à noite, dali da casa dos festeiros sai o 

cortejo com a bandeira para ser levantada no mastro, com fé e devoção, aos 

sons das músicas cantadas, tocadas e dançadas. Os Catopés, Marujos e 

Caboclinhos, também, cantam e dançam em todo o percurso e, também, 

enquanto hasteiam a bandeira. Os que assistem a esse ritual olham e admiram 

o momento, outros acendem velas ao pé do mastro e fazem pedidos à santa

protetora.   Esse mesmo ritual se repete no “Reinado de São Benedito” e no 

“Império do Divino Espírito Santo”, nessa ordem, nos próximos três dias de 

festejos. 

 No dia seguinte a esse levantar do mastro, os grupos novamente se 

encontram pela manhã e se concentram na Praça Dr. João Alves.  Ali todos se 

misturam, reis, rainhas, príncipes, princesas, padres, os Ternos - Catopês, 

Marujos e Caboclinhos, familiares e toda uma multidão que quer assistir ao 

cortejo. 

Observar toda essa aglomeração de arte, cor, instrumento e 

religiosidade, permite ao espectador apreender um pouco da cultura visual 

dessa cidade norte-mineira.  A grande variedade de formas, ritmos e 

significados mostra um pouco da relação entre arte e cultura dessa cidade. 

Para Burke (1989) a cultura seria “um sistema de significados, atitudes, valores 

compartilhados e as formas simbólicas (apresentações, artefatos) nas quais 

eles se expressam ou se incorporam” (p.21). 

        Circular por essa “concentração”, antes do desfile, é permitir-se 

banhar-se nas cores e nos detalhes que cada um incorporou em sua 

vestimenta e adereço. È mergulhar no “todo” desse conjunto e no “individual” 

de cada um, procurando estar mais perto das minúcias, que às vezes tornam-

se imperceptíveis no momento do desfile. 
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           O aglomerado de participantes provoca conjuntos de imagens 

independentes umas das outras. Conforme Cunha, 

 
mesmo havendo criação e interpretação diferenciados em torno das 
imagens, os diversos grupos sociais elaboram e atribuem valores e 
significados a determinadas produções imagéticas. Estas valorações 
são compartilhadas pelos membros dos agrupamentos sociais ou 
não, em um contexto amplo e servem ora para agregar, ora para 
excluir, outros grupos, pessoas e produções simbólicas (2014, p. 164) 
 
 

Nesse sentido, os espectadores compartilham e agregam-se aos 

festejos, todos eles estão concentrados para o desfile. O festejo aguça os  

sentidos e alerta para o início do desfile que é o ponto culminante da festa 

religiosa. Aguardam-se o momento em que tocando, cantando e dançando aos 

sons dos tambores, violões e pandeiros, os Ternos levem, em procissão, a 

imagem de Nossa Senhora do Rosário. “Ao caminharem pelas ruas do centro 

de Montes Claros vão cumprindo a divina missão de sacralizar os espaços 

profanos, anunciando os reinados que virão” (COLARES, 2006, p.43). Pelo 

caminho percorrido para a anunciação dos reinados destingem-se outras 

imagens passíveis de serem notadas e que também produzem outros 

significados. 

Durante o cortejo, os Catopês se organizam em duas fileiras paralelas 

e sob o comando de seus mestres passam entre as Marujadas e os 

Caboclinhos, repetem esse movimento indo e voltando, sempre dançando. 

Segundo Freitas,  

 
essa coreografia se denomina “meia-lua”, movimento onde o Mestre 
dá uma meia volta, tomando a direção contrária ao cortejo e trazendo 
as filas dos Catopês, que passam por dentro ou por fora das 
mesmas, até que todos invertam sua direção, indo ao encontro dos 
demais Ternos. (2014, p. 265) 
 
 

Cada grupo se veste e se adorna de maneira característica.  

Apresentam-se com o que é próprio de cada Terno, com seus ícones bem 

diferenciados um do outro. Segundo Malveira (2011) os Caboclinhos (Figura 1) 

representam os índios brasileiros isto é, os nativos da América, a cor vermelha 

marca muito a manifestação dos Caboclinhos. Os Catopês (Figura 2) se 

vestem com as cores rosa e azul e mostram a sua singularidade representando 
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os negros africanos e seus descendentes brasileiros no Congado e nos 

Marujos (Figura 3) temos a “fusão de elementos de tradições luso-espanholas” 

em que “os grupos encenam lutas entre mouros e cristãos em grandes feitos 

náuticos que resultam na vitória do catolicismo sobre os muçulmanos” (p.18) 

por esse motivo usam vestimentas com as cores azul e vermelho: o azul 

representando os cristãos e o vermelho representando os Mouros. “Em Montes 

Claros a Marujada se veste de branco” (p.19).  

 Figura 1: Os Caboclinhos 
 Fonte: Arquivo pessoal. (Agosto 2014) 
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Figura 2: Os Catopês 

Fonte: Arquivo pessoal. (Agosto 2014) 

Figura 3: Os Marujos 
Fonte: Arquivo pessoal. (Agosto 2014) 

 No conjunto destacam-se os adornos de cabeça, especialmente os 

capacete dos Catopés, que são adornados por pelo próprio dono participante 

do cortejo, o que faz desse objeto ser singular e único.  

Todos os detalhes, situações, tensões, concepções e valores são 
reestruturados e resolvidos nesse momento, onde o exercício de ser 
cangaceiro concretiza-se em ações solidárias e individuais, movidas 
por desejos, necessidades e sentimentos de cada um dos 
participantes desse universo. (FREITAS, 2014, p. 2646) 
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 O trabalho artístico que cada componente de cada Terno imprimi 

individualmente na sua vestimenta mostra a diferenciação, não como uma 

forma de exclusão, mas de particularidade, dentro do conjunto.  Uma criação 

que vale a pena atentar e valorizar na existência de todo o conjunto. Esse 

trabalho mostra, simultaneamente, o coletivo e o individual, estabelecendo 

relações entre arte, sociedade, religiosidade, criatividade, individualidade e 

espectador. “As imagens acabam constituindo acervos daquilo que deve ser 

admirado, preservado, repassado e cultivado por nós” (CUNHA, 2014. P, 165). 

 Apreender a individualidade artística e criativa dos adornos que 

compõem as vestimentas é poder perceber a arte de cada um, entendemos 

que apesar o objeto ser o mesmo, possuir a mesma função, eles são ímpares, 

individualizados, conduzindo o nosso olhar para as diferenças. Para Cunha: 

as produções visuais, sejam elas quais forem, programam nosso 
olhar sobre o mundo, definem e hierarquizam o que é bom, bonito, 
mal, feio, diferente, , esquisito, maravilhoso,  e isto implica em 
estabelecer diferenças, territorialidade, forças de poder, inclusões e 
exclusões sociais  (2014. P. 166). 

Cada uma das partes do cortejo busca a bandeira, participam do 

hasteamento do mastro, do desfile e da missa e nessa trajetória de 

religiosidade encerraram em si narrativas de crenças e de devoção “(re) 

definindo suas identidades e cumprindo ritualmente sua devoção aos santos 

católicos” (FREITAS, 2014, p. 2649). 

Anualmente o Cortejo é revivido pelos Catopês, Caboclinhos e Marujos 

por meio das vestimentas e adornos, pela musicalidade característica dos seus 

sons e pela teatralidade de suas danças. Para Malveira (2011) é durante o 

cortejo que os “seus modos comuns de ser que lembram os ancestrais” e que 

estão “latentes em evidências nas danças das festas que somadas aos ritmos 

negros de suas músicas comprovadamente ligadas a ancestralidade negra” 

(p.23) acabam por firmar a cultura popular na região ao se vestirem de modo 

característico, ao cantarem as entoadas, ao dançarem ao no ritmo dos próprios 

sons que produzem, ao testemunharem sua religiosidade, ao refazerem todo o 

percurso com fé e devoção, remontam contextos sociais e se inscrevem na 

história da cidade.  
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4 Conclusão 
Durante as Festas de Agosto, em Montes Claros, assistimos a 

celebração em que os grupos dos Catopês, Caboclinhos e Marujos se 

apresentam.  Esse ritual religioso e ao mesmo tempo festeiro em que se 

comemora a devoção a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito e ao Divino 

Espírito Santo toma forma e expressão em num cenário simples, mas muito 

colorido e alegre. 

 O período das “Festas de Agosto” é uma oportunidade de partilha da 

produção cultural simbólica, que abrange uma multiplicidade temática 

relacionada aos estudos culturais. Congado, em suas distintas representações 

culturais, abrange uma complexa teia de expressões que dão forma a valores, 

costumes, crenças e fundamentos que caracterizam essa manifestação nos 

múltiplos contextos em que acontece. Permeiam-se a religiosidade e a festa, a 

fé e a devoção, a celebração e a tradição são elementos que se interagem no 

tempo e espaço sociais em que são vivenciados.  

Nas visualidades desse universo existe um intenso fluxo imagético 

inseridas em todo o cotejo.com significações pelos aspectos estéticos e sociais 

das festas. Analisamos o significado dos festejos como um fenômeno de 

transmissão da cultura mineira, bem como seus aspectos de dimensões sociais 

e culturais de nossa história. 
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A Barricada: paralelos entre fotografia e memória 

Saulo Germano S. DALLAGO (Universidade Federal de Goiás)1 

Resumo 

Tendo como eixo a relação entre memória e documentos fotográficos, este 

estudo procura traçar um paralelo entre a montagem do texto “A Barricada”, 

realizada pelo grupo teatral goianiense “Teatro Exercício” na década de 1970, e 

a remontagem do mesmo texto em 2015 pelo mesmo grupo. O texto, escrito 

pelo também diretor do grupo Hugo Zorzetti, reflete sobre as incertezas de um 

grupo de artistas frente às questões políticas, econômicas, sociais e culturais 

do país na época de sua dramaturgia original, questões estas que em parte 

permanecem bem atuais no Brasil contemporâneo. Usando a metodologia da 

análise iconológica e sociológica das imagens, além de entrevistas dos 

envolvidos nesse projeto artístico, pretende-se verificar como a visualidade da 

montagem original dialoga com o enredo da referida peça e como, atualmente, 

ainda é possível encontrar reverberações dos elementos cênicos passados na 

produção presente do espetáculo.  

Palavras-chave: História do Teatro; Fotografia; Memória 

1 Professor Doutor da Escola de Música e Artes Cênicas/UFG. Projeto financiado pelo CNPQ. 
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O teatro, enquanto uma arte cênica e que, justamente por esta 

característica, institui-se enquanto arte concomitanemente ao momento em que 

é apresentada, possui em seu âmago o princípio da efemeridade – ser 

enquanto dura, e não deixar nada além de registros e memórias após sua 

realização (impressões, críticas, entrevistas, fotografias, filmagens, etc.). 

Entretanto, se pensarmos a partir do prisma destes registros pós-teatrais, 

também podemos lançar nosso olhar para registros pré-teatrais, ou seja, que 

antecedem o fenômeno teatral propriamente dito, como por exemplo a 

dramaturgia, o processo de ensaios, a concepção e direção do espetáculo, etc. 

Em geral, como instrumento para análise de espetáculos, temos importantes 

auxiliares em ambos tipos de registros supra-citados e, principalmente, quando 

se pensa numa remontagem de algum espetáculo alguns anos transcorridos 

após a estréia deste, um importante parâmetro para pensar a respeito da 

montagem atual são justamente os artefatos de memória que fazem referência 

à montagem pretérita. 

Para refletirmos mais concretamente sobre a questão acima colocada, 

faremos uso dos estudos sobre o processo de montagem do espetáculo “A 

Barricada”, texto e direção de Hugo Zorzetti, na cidade de Goiânia, no ano de 

2015, e a montagem do mesmo texto, com o mesmo diretor, realizada também 

na mesma cidade no ano de 1977. Para tanto, entrevistas e e fotografias serão 

utilizadas, inter-relacionando imagens visuais e imagens de memória, 

estabelecendo um jogo de influências entre passado e presente na constituição 

de um processo de montagem atual que dialoga profundamente com outro 

processo já realizado. 

Em minha dissertação de mestrado, intitulada “A Palavra e o Ato: 

Memórias Teatrais em Goiânia” (2007), busquei investigar a trajetória do grupo 

teatral goianiense Teatro Exercício, cujo líder, o professor da Universidade 

Federal de Goiás Hugo Zorzetti, foi o fundador do referido grupo e permanece 

até os presentes dias como principal figura a frente desta equipe. No estudo 

acima elencado, através das memórias dos participantes do Teatro Exercício, 

pude verificar que a constituição profissional do mesmo se deu principalmente 

após a ida de vários membros do grupo, dentre eles o próprio Hugo Zorzetti, o 

ator Mauri de Castro e o também ator e iluminador Ilson Araújo, a uma 

excursão, durante o ano de 1976, ao Teatro Guaíra, em Curitiba, para que 
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permanecessem estudando durante o referido ano junto a profissionais daquela 

instituição e pudessem retornar no ano seguinte para assumir a administração 

do Teatro Goiânia, que se encontrava naquele período em reforma.  

Ao retornarem a Goiânia, já em 77, os membros do Teatro Exercício 

encontram o Teatro Goiânia em plena reforma (ou seja, com as obras 

atrasadas). Como a obra humana, de formação dos artistas, encontrava-se a 

pleno vapor, sedenta por colocar em prática toda experiência adquirida em 

Curitiba, decidem então partir para a montagem de um espetáculo, de autoria 

do próprio Hugo Zorzetti: A Barricada. Nesta mesma época, Hugo vencera um 

prêmio nacional de dramaturgia com a peça A Barbearia e, com o dinheiro do 

prêmio, compra uma kombi, equipamentos de iluminação e decide fazer uma 

turnê por várias cidades brasileiras com o espetáculo A Barricada. Sobre esta 

experiência, Mauri de Castro, um dos atores do elenco deste espetáculo, narra:  

 
E quando nós chegamos a Goiânia começamos em 77 já a montar 
espetáculos como A Barricada, que foi um espetáculo muito bom, que 
nós rodamos esse Brasil com esse espetáculo, tem o lado assim, é... 
muito doído dessa turnê que nós fizemos, mas era um espetáculo 
que tinha, que os personagens eram um ator, um dramaturgo e um 
cantor, e que discutia a Arte no Brasil de uma forma muito... densa e 
muito boa, de um discurso muito elevado, muito sofisticado em 
termos artísticos (CASTRO apud DALLAGO, 2007, p. 82).  
 
 

O espetáculo A Barricada era uma dura leitura sobre a realidade artística 

brasileira a época e, conforme nos conta Hugo Zorzetti: 

 
...girava em torno desse personagem, que se chamava Jordão[...] ele 
é um dramaturgo na sua terrinha pequenininha do interior, era muito 
famoso, assediado, prestigiado, ele acha que pode estender esse 
prestígio, essa coisa pra uma grande cidade, e leva seu afã, seu 
projeto e quebra a cara, evidentemente. Quebra a cara e ele tem um 
homônimo [...]e por conta de uma notícia que aconteceu na 
cidadezinha dele, que ele estava muito bem, estava estreando filmes, 
etc. e tal, dois... um ator e um cantor vai (sic) procurá-lo para que ele 
apóie seus projetos, achando que ele... vai encontrá-lo numa favela, 
dormindo mal, comendo mal, entende, neurótico, entende, cheio de 
dores e cheio de ódios, e dá-se um embate desgraçado, ele começa 
a bombardear esses dois idiotas que saíram do interior, já com a sua 
carga de experiência... (ZORZETTI apud DALLAGO, 2007, p. 83). 
 
 

 O espetáculo, ao abordar a temática do artista interiorano sonhando 

com o sucesso em um grande centro, acaba refletindo com muita propriedade 

a realidade local que cercava o Teatro Exercício. Segundo palavras do próprio 
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dramaturgo, com este espetáculo, ele queria demonstrar o quê a possibilidade 

de vencer num grande centro faz com o artista interiorano, o caipira, o brejeiro: 

acena com um sonho de sucesso, o atrai, depois morde, masca e joga fora. A 

escolha de um tema como este para um espetáculo reflete toda a preocupação 

do ator social com a expressão de seu meio, da realidade que o cercava, 

tocando fundo numa ferida aberta inclusive dentro do próprio grupo, conforme 

nos conta Hugo: 

Eu me via muito nessa peça, essa peça era a história nossa, menos 
eu porque eu nunca alimentei sonhos de ir pra fora, tanto é que 
nunca me envolvi, até pelos convites que eu já recebi e tal, não 
quero, meu projeto é Goiás e aqui vou desenvolver. Mas eu sabia que 
dentro do grupo, mesmo o Mauri de Castro já tinha ido pra Rede 
Globo, tinha feito um trabalho na Rede Globo, estava com um convite 
pra voltar pra fazer um trabalho [...] O... quem mais tava na peça... o 
Gotschalk Fraga, o Gotschalck Fraga também com convites inclusive 
pro exterior. Ele fez, estava fazendo, ele fez um ano ou dois anos de 
jornalismo na... Espanha? Não... na Argentina e tinha feito teatro por 
lá, e tinha alguns convites pra voltar e tal. Então era a história do 
Teatro Exercício que a gente estava discutindo. (ZORZETTI apud 
DALLAGO, 2007, p. 87). 

No início da citação, Hugo torna clara a metalinguagem utilizada em seu 

espetáculo: criava personagens para, através deles, refletir os atores. Procura, 

assim, demonstrar o micro-contexto a que se referia a peça: as pessoas do 

próprio elenco daquela montagem, que poderiam ser artistas interioranos de 

qualquer outro lugar do país – a discussão do local refletindo o universal, uma 

questão sempre bastante presente nas montagem de Hugo. Os atores de seu 

elenco, em A Barricada, transmutam-se em personagens: o autor, o diretor, o 

guia, dá conselhos, transmite suas opiniões, não apenas nas conversas 

cotidianas, mas com seu texto dramático, seu teatro, seus personagens-

exemplo. É a realidade tornada ficção para interferir na realidade. É arte. Por 

outro lado, o ator social assume-se enquanto aquele que sempre quis ficar em 

sua terra, o “caipira”, o “brejeiro”, que fincou suas raízes e ali quer desenvolver 

sua arte. Ao fazer isso, traz a tona a idéia levantada por Walter Benjamin sobre 

os dois principais grupos de narradores: os marinheiros (viajantes) e os 

camponeses (fixos), assumindo o papel deste segundo grupo que, segundo 

Benjamin, representa: “o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair 
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do seu país e que conhece suas histórias e tradições.” (BENJAMIN, 1994, pp. 

198 e 199) 

Continuando sua narrativa, durante uma série de apresentações deste 

espetáculo, Hugo conta um fato que viria a mudar completamente o perfil das 

montagens do grupo Exercício. Diz ele:  

 
Em alguns lugares era sucesso absoluto [o espetáculo A Barricada], 
por exemplo, nos grandes centros, puxa vida, tínhamos as melhores 
críticas. Mas em algumas apresentações, principalmente as cidades 
do interior [...] começamos a sentir que as pessoas, pouco envolvidas 
com teatro, com pouca capacidade de articular aquelas coisas todas, 
enfim aquelas mensagens e tudo mais, a peça desagradava [...] é um 
negócio massificante, a peça é de uma densidade muito grande. E o 
público, acostumado a comédia, né e tal, começa a mexer na cadeira, 
sai um, sai outro, volta, vai beber água [...] um trânsito danado na 
platéia, gente levantando e saindo, conversando, e eu resolvi fazer 
uma brincadeira. Nessa brincadeira surgiu nossa verve humorística. 
Eu resolvi satirizar a mim mesmo.[...] eu resolvi brincar com eles em 
cena, eles não sabiam. Eu transformei meu personagem, fiz uma 
brincadeira com o personagem, eles sentiram, eu achei que... eu fiz 
aquilo pra chutar o balde mesmo, mandar o público embora e pegar 
minha kombi e ir embora também. Mas a coisa pegou, e o público viu 
aquele corte, de repente a peça desandou pra outro rumo, eles 
entraram no jogo, porque a gente já se conhecia há muito tempo [...] 
Entraram no jogo e nós transformamos a peça densa numa puta de 
uma comédia. Isso agradou demais, agradou. Acho que ninguém 
entendeu, nem nós mesmo entendemos o que a gente começou a 
fazer, os personagens começaram a se multiplicar, um fazia uma 
coisa, outro fazia outra, saia e já entrava como outro personagem, e 
aquelas falas se transformavam, usavam as falas ali já decoradas pra 
fazer outra cena, virou uma bagunça muito grande e o público rolou 
de rir. Aí eu falei: ‘Poxa, gente nós podemos denunciar tudo isso que 
a gente quer denunciar, falar toda essa coisa que a gente precisa 
falar de uma forma mais palatável! Vamos tentar a comédia!’ 
(ZORZETTI apud DALLAGO, 2007, p. 88 e 89). 
 
 

Assim deu-se a entrada da comicidade na dramaturgia de Hugo e, 

conseqüentemente, na trajetória de espetáculos do grupo Exercício. O olhar do 

artista que buscava, através de seus escritos, aconselhar os próprios 

companheiros de grupo no meta-espetáculo A Barricada, após olhar para 

dentro de si mesmo como nunca houvera feito antes e rir, satirizar-se, ironizar-

se, resolve olhar para fora: encontra situações muito próximas que precisavam 

ser denunciadas de uma “forma mais palatável”. A partir daí, a comédia goiana 

e (por quê não?) brasileira nunca mais seriam as mesmas. 

 Entretanto, em 2015, partindo do texto original, um drama sério e 

político, Hugo resolve remontar o espetáculo A Barricada. O que teria levado a 
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essa mudança de paradigma, em relação a transformação que realizaram, 

partindo deste mesmo texto, na década de 70, do drama político para a 

comédia, retornando novamente ao drama político? 

Antes de refletirmos sobre isso, é de fundamental importância 

observarmos as palavras de Hugo sobre as diferenças entre o perfil da 

montagem da década de 1970 do texto original de A Barricada, e a montagem 

que está sendo produzida agora, em 2015: 

Bom, a primeira justificativa disso é justamente porque mudou o 
mundo daquela época pra cá, e o teatro é o espelho do momento, do 
agora, do aqui e agora, e nós estamos hoje num aqui e agora 
completamente diferente. Nós fizemos uma montagem mais voltada 
para o que existe hoje, que é a procura do ator, do cantor do interior, 
a procura por grande centro, e aqui em Goiás principalmente as 
pessoas que cantam, que formam duplas, que vão para São Paulo 
visando, enfim, fazer sucesso no Brasil inteiro, porque Goiás é um 
grande trampolim pras duplas sertanejas. Pegamos também 
evidentemente a parte da crítica que nós fazemos ao teatro, ao 
público, essa coisa que vem fazendo com que o teatro perca seu 
público, a falta de educação, a falta de estímulo pras pessoas irem ao 
teatro, tudo aquilo que está afastando o brasileiro das salas de 
espetáculo. Então a diferença é justamente isso, nós pegamos na 
primeira montagem o auge da Ditadura, e nós precisávamos fazer as 
denúncias, então toda peça era voltada pra isso, era voltada pras 
entrelinhas, porque não se podia falar muito claramente na época, 
nós colocávamos a nossa grita política. Hoje então voltamos pra 
aquilo que é mais pulsamente, aquele afã do artista do interior, a 
gente trabalha muito isso, a colonização cultural de São Paulo, Rio, e 
tal. Essa é mais ou menos a grande diferença que nós estamos 
estabelecendo dentro do espetáculo (ZORZETTI, 2015).  

Podemos perceber, assim, que embora o eixo do espetáculo se 

mantenha bastante semelhante àquele utilizado na década de 70, tendo o texto 

como um veículo artístico para a problematização de questões políticas e 

culturais que assolam o Estado e o país como um todo, a temática destas 

questões sofreu, segundo palavras do dramaturgo e diretor, mudanças 

substanciais, uma vez que o “espelho” artístico do mundo nos mostra outra 

imagem hoje, diferente da imagem que era vista há cerca de 40 anos atrás. 

Entretanto, ainda fica a questão: Porque retomar o drama político ao invés da 

comédia, utilizada com tanto sucesso a época daquela montagem e 

posteriormente em larga escala pelo grupo Teatro Exercício? 

Vejamos, numa leitura atual, as palavras de Zorzetti sobre aquela 

transformação que fizeram com o espetáculo A Barricada na década de 70: 
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Essa brincadeira que nós fizemos com A Barricada, que revelou a 
verve humorística do elenco, daí pra lá nos encorajou a fazer 
comédias, não foi só porque precisávamos... porque na verdade o 
que aconteceu é que nós estávamos numa incursão pelo Brasil, 
levando a perua, levando um elenco de 4 pessoas que tinha, três 
atores... aliás, cinco pessoas, três atores e dois técnicos, e nós 
tínhamos muita dificuldade em custear tudo isso, no lugar, nos 
Estados por onde nós passávamos. [...] estávamos sem dinheiro pra 
abastecer a perua, estávamos sem dinheiro pra comer, e num grito 
de revolta, uma brincadeira que nós fizemos, agradou, fazendo dos 
personagens de A Barricada uns pastelões, uns personagens 
humorísticos, reviramos a trama de A Barricada, e isso agradou as 
pessoas que estavam em volta, os técnicos de teatro, tinha muita 
gente de teatro em volta, isso agradou, e o pessoal começou a rir, e 
nós vimos ali uma forma de atrair o público. Nós não fizemos... 
fizemos essa montagem depois, trabalhamos essa montagem, 
fizemos aqui em Goiânia um ou dois espetáculos, até para 
arrecadar dinheiro para pagar as dívidas, porque esta excursão 
nos deixou muito endividados, e lotamos o Teatro Goiânia, 
parece que.... se não me engano três ou quatro dias, justamente 
com a versão humorística de A Barricada, isto é terrível... mas foi 
a forma com que nós conseguimos pagar nossas dívidas, e mais 
ainda que revelou a verve humorística de Mauri de Castro, Ilson Araúj 
Ento, Gostschalk Fraga, que trabalhava na peça também, e todo o 
elenco passou daquele momento em diante a olhar a comédia como 
uma forma também de se fazer denúncia (ZORZETTI, 2015. Grifo 
meu). 
 
 

 Nessa entrevista concecida por Hugo Zorzetti, fica clara a ligação com 

suas palavras quando da entrevista por mim realizada em 2007 em minha 

dissertação de mestrado e já citada anteriormente, da intenção do grupo em 

satirizar-se e, através do uso do humor, “chutar o balde” e tornar o espetáculo 

sério numa grande ironia. Entretanto, é interessante notarmos, no trecho 

grifado, que aquele texto, montado muito mais num intuito econômico do que 

propriamente artístico e, não tendo sido escrito para originalmente ser uma 

comédia, mas apenas adaptado para tal, parece ter perdido em seu âmago, 

quando de sua adaptação, as questões que tocavam em âmbitos políticos, 

sociais e culturais, deixando apenas como resquício a estrutura geral 

dramatúrgica, com quantitativo de personagens e o enredo de forma geral, mas 

tornando-se uma comédia esvaziada de críticas e denúncias, o que seria, 

futuramente, a linha de atuação do grupo. A última expressão do texto grifado, 

“isto é terrível”, demonstra claramente as restrições que Zorzetti tem, ainda 

hoje, a esta primeira experiência que o Teatro Exercício teve com a comédia 

através da adaptação de A Barricada para o gênero. 
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Corroborando esta idéia, vejamos as palavras de Mauri de Castro, ator 

do elenco de A Barricada na década de 70, e também ator da montagem atual, 

em entrevista concedida em 2007 sobre a transformação do texto original sério 

numa comédia: 

Então foi aí, eu comecei fazendo drama e aí, por necessidade até, 
porque eu não conhecia o lado comediógrafo do Hugo, acho que 
ninguém porque então ele fazia um teatro assim [...] A Barricada, e aí 
rapaz nós fizemos uma turnê em Goiás e quase não dava público, 
porque era um texto pesado e tal. Aí eu me lembro que na chácara do 
pai do Hugo, debaixo de uma árvore, a gente ensaiando e, a gente 
tava tudo triste, sabe, porque pô, ia pouca gente e no final da peça 
ainda saia alguns, porque a peça era densa demais e falava de Arte. 
Aí o Hugo falou assim: “Eu vou fazer uma paródia desse texto”. 
Pegou a máquina de escrever dele, botou em cima de um toco e fez 
As Migrantes. As Migrantes eram três bichas do interior, era o mesmo 
cenário, os mesmos personagens assim, porque o que era A 
Barricada? A Barricada era um dramaturgo de uma cidade do interior 
do Brasil que tinha ido pra São Paulo, né, tentar colocar seus textos, 
seus textos de teatro, e lá na cidadezinha a rádio anunciou que ele 
havia vencido e tal, bábábá. Então vai um ator e um cantor da 
cidadezinha pedir ajuda pra ele. Chega lá o cara tá na merda, num 
quartinho cheio de livro, uma cama, um guarda-roupa e aquela coisa, 
então essa era a história, eles querendo ficar e o cara... aí o cara fala 
sobre a Arte no Brasil, a desvalorização, a inversão de valores, e tal, 
bábábá, e eu sei que se passa nesse ponto. Então, e aí, o que era a 
história das Migrantes, era uma bicha do interior que foi para São 
Paulo pra vencer na vida, a rádio anuncia que ela havia vencido, aí 
vai uma e leva a mucama pra pedir ajuda, e aí rapaz eu acho que foi 
um exercício de comédia que o Hugo escreveu que foi fantástico, 
porque... e aí essa que já tava lá em São Paulo e que tava na merda 
também, foi dar aula de bichisse pras duas do interior, e era uma 
coisa assim, rapaz, eu me lembro, o elenco, eu fazia a mucama, eu 
não me lembro quem é que fazia essa bichona, e essa outra era um 
juiz que fazia esse papel, sabe, e eu era a mucama desse cara que 
era juiz e fazia essa bicha louca, né, então [...] E aí nós tínhamos uma 
turnê até Curitiba. Eu sei que a gente ia, apresentava As Migrantes, 
só que dava uma ressaca moral no final do espetáculo, aí falava 
pra platéia assim, e lotava porque o povo ria pra cacete, e aí a gente 
falava assim: “Olha gente, o negócio é o seguinte, não é nada disso, 
agora a gente vai apresentar a peça mesmo, e tal, bábábá”, e 
apresentava A Barricada pra tentar suavizar aquilo que a gente tava 
fazendo, porque a gente era tudo universitário, professor, o Hugo era 
professor, e aquilo, porra, apresentar uma peça comercial pra nós 
era, sabe, uma tortura intelectual, ainda mais uma coisa assim 
voltada mesmo pro escracho, pro deboche, por necessidade, pra 
ganhar dinheiro, e assim a gente ia, e a gente foi até Curitiba e lá 
apresentamos A Barricada e tal, eu sei que das coisas do Teatro 
Exercício nessa época que eu guardo muito e que pra mim como 
exercício de ator foi fantástico (CASTRO apud DALLAGO, 2007, p. 
191 e 192. Grifos meus). 

Há na citação acima um pequeno desencontro de informações entre as 

palavras de Hugo e de Mauri, uma vez que o primeiro afirma que a paródia 
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realizada a partir de A Barricada surgiu de uma brincadeira em cena, 

improvisacional, que pegou os atores de surpresa mas que, por se conhecerem 

e possuírem bastante sentido de conjunto uns com os outros, puderam 

incorporar o jogo proposto por Hugo e tranformar o drama séiro numa comédia, 

enquanto o segundo nos diz que a versão humorística do texto politizado deu-

se a partir de uma adaptação primeiramente literária feita pelo dramaturgo do 

Teatro Exercício. Entretanto, mais do que investigar a precisão entre as 

informações dadas por ambos, nos interessa nesse trabalho verificar as 

releituras do passado a partir do presente e, nesse sentido, as opiniões de 

ambos coincidem completamente: a intenção do grupo, com sua paródia, se 

prendia muito mais a questões econômicas do que propriamente ideológicas 

(principalmente se nos concentrarmos nos grifos das citações anteriores, o “é 

terrível” de Hugo, e a “ressaca moral” e também “tortura intelectual” citadas por 

Mauri), demonstrando assim que, de certa forma, a pretensão do grupo na 

década de 70 era realmente apresentar a versão séria, engajada, densa e 

dramática, e que esta versão tivesse impacto junto ao público, que todavia 

mostrava-se, em sua maioria, despreparado para fruir uma forma teatral “pouco 

palatável”, para nos utilizarmos aqui de uma expressão do próprio Zorzetti. 

Fazendo um pequeno hiato em relação as intenções políticas do grupo 

na década de 70, empreenderemos agora uma breve análise imagética de uma 

fotografia do acervo do ator Mauri de Castro que registra o que parece ser um 

ensaio fotográfico da versão escrachada de A Barricada, nomeada segundo 

palavras do mesmo com o título As Migrantes: 
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Marco Túlio (dir.) e Mauri de Castro (esq.), “As Migrantes”, de Hugo Zorzetti, Teatro Exercício. 
Goiânia: Acervo Pessoal de Mauri de Castro. Sem data (aproximadamente entre 1977 e 1978 – 

informação oral). 

Na fotografia acima temos, então, conforme a descrição de Mauri de 

Castro feita em nossa citação anterior, o mesmo Mauri como a mucama da 

bicha do interior, sentado sobre um criado à esquerda, trajando um uniforme de 

operário (uma espécie de macacão), numa pose afetada e subalterna, 

enquanto segura a bolsa de sua patroa, o ator Marco Túlio (segundo legenda 

da própria fotografia), o “juiz” ao qual Mauri se refere em sua entrevista, 

também numa pose afetada, porém altiva, trajando um robe com inscrições de 

ideogramas, deixando claro, pelas expressões físicas e pelos figurinos, as 

diferenças de “poder” entre as duas personagens. O ambiente nos remete a um 

quarto, principalmente por conseguirmos enxergar duas camas, o que também 

faz ligação com o texto original de A Barricada, aonde os dois artistas 

interioranos vão encontrar o conterrâneo na cidade grande, segundo palavras 

de Mauri de Castro, “num quartinho, com uma cama e um guarda-roupa”. 

Munidos, então, de todas as informações fornecidas pelo diretor e 

dramaturgo e pelo ator das três montagens, as versões séria e debochada do 

passado, e a versão séria do presente, podemos então fazer algumas 

considerações sobre a questão levantada anteriormente neste estudo, sobre a 

razão da montagem atual pender para o drama sério e politicamente engajado 

ao invés da comédia, largamente utilizada pelo Teatro Exercício após a 

experiência com As Migrantes. Em primeiro lugar, fica claro que o texto de A 

Barricada, originalmente escrito para tocar em assuntos graves e difíceis, não 

conseguiu, dramaturgicamente, manter essas características quando parodiado 

pelo grupo, até porque o que nos parece é que a intenção realmente não era 

essa, de manter as críticas e denúncias ao sistema na versão humorística. 

Assim, o que seria a tônica do grupo, de textos escritos em forma de comédia 

que veiculassem também assuntos relativos à cultura, economia, política e 

sociedade, satirizando essas questões, pode ter sido algo que surgiu a partir da 
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experiência com As Migrantes, pela descoberta da comédia enquanto forma 

dramática com maior apelo junto ao público, porém nesta montagem ainda não 

se fizeram presentes essas características que seriam desenvolvidas nas 

futuras montagens do Teatro Exercício. 

Por outro lado, fica a impressão de que, na década de 70, o grupo tinha 

o desejo de continuar por mais tempo apresentando A Barricada, discutindo as

questões que tanto faziam parte da história do grupo, num micro-contexto, 

quanto do momento do país, num macro-contexto, e só não o fizeram pelas 

dificuldades econômicas que encontraram ao final de sua primeira turnê de 

apresentações com o espetáculo. Desta forma, no presente, a retomada de A 

Barricada parece sanar uma antiga aspiração do Teatro Exercício, de voltar a 

questões que os integrantes da trupe consideram de fundamental importância 

para serem discutidas no contexto de uma montagem teatral, tendo um 

espetáculo que reflita (assim como o “espelho” citado por Hugo) a arte, a 

cultura, a influência da mídia, a política, a economia e o momento atual da 

sociedade brasileira, assim como buscaram realizar através da peça encenada 

no passado. Entretanto, se a montagem atual conseguirá satisfazer essa 

expectativa de Hugo e Mauri, além dos outros integrantes do Teatro Exercício, 

é algo que só poderemos discutir a partir da estréia do espetáculo, prevista 

ainda para o primeiro semestre de 2015, que com certeza provocará novos 

debates e reflexões, além de produções audiovisuais (fotografias e vídeos) e 

estudos acadêmicos que se proponham a discutir o fazer artístico deste 

tradicional e importantíssimo grupo de teatro goianiense.   
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Representações imagéticas da bruxaria: o imaginário no 

Ocidente Medieval e as imagens atuais 

Giovana Maria Carvalho MARTINS (Universidade Estadual de Londrina)1 
Raquel de Medeiros DELIBERADOR (Universidade Estadual de Londrina)2 

Resumo: 

As bruxas são personagens que desde a Antiguidade suscitam dúvidas, 

fascínio, medo e receio. Hoje, uma imagem muito divulgada as coloca como 

“personagens imaginários, representados como velhas horrorosas, com 

verrugas no nariz, chapéus compridos e pretos em formato de cone, montadas 

em cabos de vassoura, que criam gatos pretos e dão gargalhadas malignas 

[...]” (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p. 09). Nesta discussão, nos utilizamos 

dos trabalhos dos autores Russel e Alexander (2008) e Carlos Nogueira (1991) 

para discutir as representações imagéticas das bruxas no ocidente medieval e 

como esta concepção é algo que está presente no imaginário desde a Idade 

Média, mas que sofreu mudanças ao longo do tempo. Através das pesquisas 

bibliográficas realizadas, foi possível elucidar que tanto as bruxas da atualidade 

quanto as representações da bruxaria, como visto na franquia “Harry Potter”, 

tem repercussões diferentes das observadas no medievo, porém seu 

imaginário continua relacionado à mágica e ao sobrenatural. 

Palavras-chaves: Bruxas; Ocidente Medieval; imagem. 

1 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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1. A Idade Média e a Igreja Católica

A Idade Média foi um período da história “em que a imaginação e o

sentimento religioso compunham as bases da compreensão do homem sobre o 

universo e sobre si mesmo” (PORTELA, 2012, p. 31). Isto ocorreu graças à 

carência de princípios científicos sólidos e da grande disseminação dos 

elementos religiosos em todas as áreas da vida. Buscando respostas às suas 

indagações, “os homens do medievo encontravam-se submersos em uma série 

de crenças reais ou imaginárias capazes de sustentar o equilíbrio dos 

acontecimentos que o circundavam” (PORTELA, 2012, p. 31). Neste contexto, 

pode-se observar a proliferação de um fenômeno que gera fascínio até nos 

dias atuais: o fenômeno da feitiçaria. Este deve ser estudado levando em conta 

seu contexto, pois trata-se de algo totalmente vinculado tanto à cultura quanto 

aos costumes e à religião dos períodos em que aparece.  

O autor Jean Delumeau (1978), famoso historiador francês que se 

dedica à pesquisa da história do cristianismo, aborda esta questão em seus 

estudos. Em seu livro denominado “A História do Medo no Ocidente” (1978), o 

autor defende que já no início do século IV e com alguns imperadores cristãos 

posteriores, havia a perseguição e severa punições às pessoas que se 

envolvessem em atividades mágicas (cf. DELUMEAU, 1978, p. 350). Já 

durante a Alta Idade Média, a Igreja não era muito favorável a tais práticas, e 

os papas recomendavam a cautela nessas situações e julgavam muitos casos 

como ilusões. Desta forma,  
“dar crédito a tais miragens era seguramente se deixar enganar por 
Satã. No entanto, já que se tratava de ilusão, não era o caso de punir. 
Assim, diante das massas que permaneciam amplamente pagãs e de 
uma lei civil teoricamente draconiana a respeito da magia, a 
autoridade religiosa, durante a alta Idade Média, dera provas de um 
relativo espírito crítico e, em todo caso, de pragmatismo” 
(DELUMEAU, 1978, p. 350). 

Entretanto, tal postura da Igreja se modificou no final do século XII 

graças à necessidade de combate a heresia, que estava se afirmando com 

grupos que iam contrários a algumas doutrinas católicas, como a ressurreição 

de Jesus. Um exemplo foram os albigenses (ou cátaras), que acreditavam que 

Cristo era apenas um anjo, que nunca chegou a ser humano, já que a carne, 

ao contrário do espírito, era pecaminosa, algo ruim. Assim sendo, Cristo não 
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poderia vir da carne nem ser de carne. Desta feita, os albigenses se colocaram 

contra preceitos fundamentais do cristianismo. Outros considerados hereges 

foram os valdenses, estes mais brandos, pois apenas criticavam algumas 

situações da Igreja, como considerar que não estavam dando a devida atenção 

para questões espirituais. Além do combate à heresia, havia a crescente 

vontade das ordens mendicantes de cristianizarem mais pessoas (cf. 

DELUMEAU, 1978, p. 351). 

Com o IV Concílio de Latrão, os judeus se afastaram ainda mais da 

Igreja católica, pois passaram a ser obrigados a realizarem confissões e 

comunhão anuais. O Concílio ainda mandou os bispos punirem os hereges de 

suas dioceses. Foi no ano de 1231 que o papa Gregório IX nomeou Conrad de 

Marburgo como o primeiro inquisidor oficial da região da atual Alemanha. 

Atendendo a seus pedidos, o papa publicou duas bulas (em 1232 e 1233) “[...] 

que enumeravam todos os crimes cometidos pela seita contra a qual lutava 

Conrad” (DELUMEAU, 1978, p. 351), em especial de uma sociedade que 

acabou sendo a “origem” do “sabá”. Os papas seguintes não deram 

continuidade a tais questões, que foram retomadas somente em 1275 com o 

papa Alexandre IV, que só aprovou a inquisição nos casos ligados a heresia. 

Após isso, a feitiçaria passou a ser relacionada com o satanismo.  

Já no século XIV, com o papa João XXII, aconteceram muitas situações 

que foram consideradas obras de magia ligadas ao satã, e este papa publicou 

então a bula Super illius specula em 1326. Com ela, a feitiçaria, que antes 

estava mais como um “pano de fundo” para a heresia, agora passa a ser 

considerada, de fato, uma heresia e mais do que isso, passa a ser bastante 

relacionada a satã (cf. DELUMEAU, 1978, p. 351). Ainda conforme Delumeau, 

a Igreja estaria modificando o conceito de feitiçaria, antes relacionado apenas 

ao poder sobrenatural de cura ou fazer mal a alguém (os malefícios). A partir 

disto, ela passa a ser automaticamente relacionada a satã. 

O autor Pinto defende que “sob o pálio de combater o diabo e as suas 

diversas manifestações, a Igreja operou um combate [...] uma batalha irrestrita 

e intolerante à diversidade de opiniões e de crenças, enfim, às diferenças”, de 

modo que judeus, místicos feiticeiras e outros foram perseguidos: 
“a palavra heresia, que em grego [...] significa escolha, a partir da 
manipulação imposta pela Inquisição tornou-se um termo genérico e 
com conotação depreciativa a partir do qual incluíam aleatoriamente 
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quaisquer condutas que fossem consideradas contrárias, novas ou 
simplesmente diferentes do stablishment” (PINTO, 2010, p. 191).  
 

Pinto coloca que no final do século XII, como complemento às cruzadas 

(iniciadas em 1095), a Inquisição Medieval foi deflagrada, tratando-se de um 

“movimento político-religioso, em que a Igreja Cristã arquitetou uma reação 

contra a difusão no ocidente de movimentos heréticos como o maniqueísmo, o 

valdismo e mais tarde o catarismo” (PINTO, 2010, p. 190). A Inquisição 

assumiu sua primeira forma concreta a partir do decreto papal “Ad abolendam”, 

do Papa Lúcio III em 1184. Após isto, as bulas papais “Licet ad capiendos” 

(1233) e “Ad Exstirpanda” (1252), ambas do Papa Gregório IX e a bula 

“Clementina Saepe” (1306), de autoria do Papa Clemente V incrementaram a 

perseguição aos hereges e em meados do século XV, inicia-se também a caça 

às feiticeiras (cf. PINTO, 2010, p. 191). 

No século XIV, as ações da Inquisição tornam-se mais estruturadas, na 

prática, aumentando ocorrências e teoricamente com publicações de manuais 

para os inquisidores, dentre eles o Directorium inquisitorum (1376). 
“No final do século XIV, depois ao longo do século XV, aumentam os 
processos de feitiçaria e os tratados que a condenam, com uma 
intereção de uns sobre os outros. Pois, as obras teóricas impulsionam 
as perseguições, mas inversamente são alimentadas pela experiência 
dos juízes” (DELUMEAU, 1978, p. 352). 

 

Nogueira (1991) cita um caso para ilustrar a questão: em 1409, na 

região de Dauphiné, a Inquisição acusou judeus e cristãos de se reunirem e 

praticarem rituais contrários às duas religiões. Isto parece apontar, segundo o 

autor, “[...] no sentido da formação de um estereótipo diabólico que começará a 

tomar corpo nos tratados dos inquisidores [...]” (NOGUEIRA, 1991, p. 38), 

generalizando o malefício como a prática de rituais satânicos. As notícias mais 

antigas de tal culto (cujo objetivo seria servir ao Diabo) são desta época, e o 

primeiro registro de uma perseguição sistemática à bruxaria data de 1428, 

quando tal caso foi levado ao tribunal. 

Em números, Delumeau (1978) aponta que dos anos 1320 a 1420, 

apenas 12 processos de feitiçaria ocorreram, mas que esse número sobe para 

34 dos anos 1421 e 1486. Além disso, 67 pessoas são condenadas à fogueira, 

consideradas feiticeiros (as), em 1387, por realizarem magia ou outros crimes 

hereges, como ser valdense. 
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Os tratados que estimulavam a repressão à feitiçaria também tiveram 

seus números ampliados, e cabe desatacar o Malleus maleficarum (1486) e o 

Formicarius (1437). A partir deste último, algumas acusações “gerais” tomaram 

forma, inclusive por ser o primeiro a ressaltar o papel da mulher na feitiçaria, o 

que vai ser compulsivamente destacado e relacionado no Malleus, contribuindo 

para o imaginário e tornando-se referência para muitas representações sobre a 

feitiçaria (ou bruxaria). Um exemplo disto exprime-se no fato de serem muito 

comuns as representações de bruxas voando montadas em vassouras. Várias 

outras acusações presentes nestes manuais serviram para formação de alguns 

estereótipos “consagrados”: 
“feiticeiros e feiticeiras lançam malefícios, provocam tempestades, 
destroem as plantações, adoram Lúcifer e vão aos sabás pela via dos 
ares. As mulheres mágicas se especializam na fabricação dos filtros 
do amor, nos raptos de crianças e na antropofagia. Todos e todas 
fazem parte de uma seita demoníaca em que se renega Deus” 
(DELUMEAU, 1978, p. 353). 

2. As imagens de bruxas e a bruxaria

As bruxas são personagens que desde a Antiguidade suscitam dúvidas, 

fascínio, medo e receio. Hoje, o que é mais divulgado é o fato de bruxas não 

existirem, de se tratarem de “personagens imaginários, representados como 

velhas horrorosas, com verrugas no 

nariz, chapéus compridos e pretos 

em formato de cone, montadas em 

cabos de vassoura, que criam gatos 

pretos e dão gargalhadas malignas 

[...]” (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, 

p. 09). Segundo Russel e Alexander

(2008), muito deste estereótipo atual 

se deve à Rainha Má de “A Branca de Neve”, de Walt Disney, e à interpretação 

de Margaret Hamilton como a Bruxa Malvada em O Mágico de Oz, de fins da 

década de 1930 (imagem 1), e a uma longa tradição artística que vem desde a 

Idade Média e retrata as bruxas como personagens más e horrendas.  

Uma das primeiras representações de bruxa foi uma ilustração literária 

de Martin Le Franc, no livro “Le Champion des dames” de 1451, (imagem 2). 

Imagem 1 « Bruxa Má do Oeste », 1939 
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Nela, há elementos que se farão presentes na mentalidade sobre bruxas, e se 

tornarão estereótipos nessas representações. Por exemplo, os vestidos longos, 

um nariz um pouco grande e voando, uma montada em vassoura e outra em 

um cabo de madeira. Essa representação foi se moldando e modificando ao 

longo do tempo. Nesta imagem, notamos que o vestido não é preto ou de outra 

cor escura, elas não usam chapéu pontudo, e não apresentam um nariz muito 

grande com uma verruga, nem um rosto velho e feio.  

Tais características vão se tornando comuns ao longo do tempo, 

geralmente ligadas a representações obscuras. Mesmo se estão em um 

contexto de comédia, o cômico se dá pelo exagero destas 

características, levando a representação ao grotesco. Em 

contraponto, quando a intenção é o terror ou de maior 

seriedade, as representações tendem para um lado mais 

demoníaco, o que demonstra que a mentalidade que 

relaciona a feitiçaria ao satanismo permanece. Ao longo dos 

anos, tais formas se modificaram para atender ao público 

infantil, ou tornar a história e os personagens com 

características mais próprias. Alguns se aproximaram mais 

a definições de bruxas mais contemporâneas, outros 

inventaram um universo completamente novo, mas em  

                          geral houve a realocação destas personagens para um 

contexto de maior interação com as outras pessoas no contexto particular das 

histórias. Um exemplo marcante é franquia “Harry Potter” – o diferencial dela 

para as outras já está no nome e em seu personagem principal - perde-se o 

destaque para a representação feminina, “a bruxa”, e cria-se uma sociedade 

como qualquer outra com bruxos e bruxas, humanizando tais personagens. 

Neste ínterim, existem os bruxos bons e os ruins, simplesmente por suas 

escolhas e comportamentos, já que ao entrar na escola de magia e bruxaria os 

alunos aprendem as mesmas coisas. No caso, a maldade não é inerente ao 

bruxo – é uma escolha de conduta e comportamento. 

3. Representação contemporânea de bruxas: Harry Potter

Imagem 2 « Le Champion des  
dames » Martin Le Franc,1451. 
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 Em “Harry Potter”, muitas das representações clássicas se mantém, 

mas de uma forma 

pulverizada, 

utilizando do 

estereótipo como 

um ponto para ser 

desconstruído ou 

reconstruído, ou 

seja, inovado. Um 

exemplo disto é a vassoura, que existe em “Harry Potter” e é um meio de 

transporte para os bruxos. Porém, existem personagens que não conseguem 

ou não gostam de voar com uma vassoura, de forma que a autora, J. K. 

Rowling, desenvolve um esporte no qual a vassoura é utilizada, chamado 

Quadribol (imagem 3), que envolve inclusive diversos modelos de vassoura ao 

longo da série. A vestimenta e aspectos físicos são outros elementos que 

foram descaracterizado nessa história. Em geral, as bruxas não utilizam 

vestidos pretos e longos nem chapéus pontudos. Alguns se vestem como os 

“não bruxos”, e outros com características e acessórios próprios. Na maior 

parte das vezes, os personagens mais velhos possuem características que 

“brincam” mais com os estereótipos da bruxaria e os mais jovens vão se 

descaracterizando, como se modificassem uma tradição, uma mudança de 

modos comum a qualquer sociedade.  

Além, da mudança na representação, que desconstruiu e brincou com o 

imaginário atual sobre o tema – em relação à representação -, tal franquia 

desencadeou muitas situações que nos permitem pensar na questão da 

permanência de certas concepções, mas em diferentes contextos. Embora 

estejamos no domínio do racionalismo (ou seja, principalmente da razão, já que 

no contexto da caça às bruxas em fins da Idade Média ocorria o domínio do 

misticismo, apesar da existência também da razão), ainda existem pessoas 

que acreditam nas bruxas como seres malignos e pedem a condenação 

destas. A recepção dos livros e filmes da franquia “Harry Potter” foi bastante 

diversificada em diversas culturas contemporâneas distintas. Muitas pessoas 

de diferentes vertentes religiosas se enfureceram com o sucesso da obra 

perante as crianças, muitos acusaram a autora de práticas demoníacas e 

Imagem 3 « Cena de um jogo de Quadribol da franquia Harry Potter ». 
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pediram a retirada dos livros das escolas, proibição de vendas e de ocupar a 

prateleira de bibliotecas. Representantes religiosos condenaram as obras em 

seus cultos, e alguns mais extremistas chegaram a atear fogo – com “fogueiras 

sagradas” - em algumas edições (cf. reportagem do “Estadão Internacional”). 

Tal atenção provocada por uma franquia voltada ao público infanto-

juvenil demonstra que o conceito de bruxa, ou da bruxaria, vinculados ao 

satanismo, ainda é algo presente no imaginário contemporâneo de diversas 

pessoas. Porém, deve-se analisar tal fenômeno no contexto em que ocorre: o 

cenário atual não permitiu que as reações, exceto pelos casos pontuais citados 

acima, fossem as mesmas ocorridas no contexto da Idade Média e início do 

Idade Moderna (que eram âmbito da caça às bruxas). Ou seja, “para que uma 

caça às bruxas tivesse lugar, portanto, era necessário que tais autoridades 

acreditassem na realidade da bruxaria e abrigassem profundo temor em 

relação a ela” (LEVACK,1988, p.162). Nas Idades Média e Moderna, mesmo 

que a crença popular desempenhasse um papel importante, a da elite dirigente 

e administrativa era superior, pois não era ao povo que cabia o controle do 

processo judicial. Em eventos do final do século XVII quando o ceticismo, ou 

seja a razão, começava a atingir a elite, os processos antibruxas caiam em 

descrédito e não se efetuavam, ao menos não do mesmo modo. 

4. A bruxaria e a definição dos termos relacionados

Com relação à questão da existência ou não de bruxas, Russel e 

Alexander defendem que elas existem realmente, e que hoje, a bruxaria é 

considerada uma religião de pleno direito por muitas instituições. O 

documentário intitulado “Biography: Witches”, produzido pelo Biography 

Channel (parte da rede de canais A&E), traz depoimentos de homens e 

mulheres que são bruxos e que defendem que a bruxaria é uma religião, um 

estilo de vida, uma forma de ver o mundo e se relacionar com a natureza, e 

que isto nada tem a ver com ligações com o mal ou a habilidade de fazer 

coisas ruins. Russel e Alexander corroboram esta visão defendendo que 

“dentre as bruxas que conhecemos, nenhuma correspondeu jamais a esse 

estereótipo, exceto talvez em festas à fantasia” (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, 

p. 9).
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Outra ideia equivocada é que a bruxaria é um fenômeno característico 

da Idade Média. Porém, as acusações de bruxaria diabólica emergiram no final 

da Idade Média e na transição para a Idade Moderna, período aqui estudado. 

“As grandes perseguições às bruxas ocorreram durante a Renascença, a 

Reforma e o século XVII” (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p. 10) 

Russel e Alexander ainda afirmam que a maioria das perseguições às 

bruxas foi realizada localmente e dirigida por autoridades civis e eclesiásticas 

de médios escalões. Isto é importante para entender que a Inquisição teve seu 

papel na “caça às bruxas”, porém elas não foram caçadas exclusivamente pelo 

Tribunal do Santo Ofício. A partir do século XVI, à medida em que as 

Inquisições iam se formalizando, também se formalizaram regras estritas de 

procedimento e de verificação das evidências para a condenação dos 

acusados (cf. RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p. 11). Porém, o que é certo é que 

a bruxaria nos moldes da cristandade medieval foi sempre tida como uma 

associação ao demônio, e na grande parte das vezes, os acusados eram 

mulheres (embora existam registros de homens que foram julgados e acusados 

de serem bruxos). 

Segundo o historiador Carlos Nogueira, grande pesquisador do 

imaginário medieval, “o termo ‘bruxaria’ aparece pela primeira vez no ano de 

589, dizendo respeito às campinas e é fundamentalmente no meio rural que 

permanecerá localizado” (NOGUEIRA, 1991, p. 36). Isto acontece pois é no 

meio rural em que ainda há permanência de antigas tradições e sua prática 

juntamente com o cristianismo, somando-se a isto o fato de que a tutela da 

Igreja não chegava de forma tão ortodoxa a todas as regiões (quanto mais 

isolada a área, maior a ausência de padres e autoridades eclesiásticas que 

pudessem efetivamente controlar as práticas caseiras das pessoas). 

Russel e Alexander colocam que há grande dificuldade em definir o que 

é a bruxaria. Eles defendem que existem grandes variações entre a bruxaria de 

diversas culturas, tanto culturais quanto históricas. Além disto, trazem 

explicações de cunho semântico para buscar uma definição do que é bruxaria, 

dizendo que algumas respostas podem ser encontradas no estudo das raízes 

dos termos ligados à definição de bruxa. Por exemplo: a palavra “witch” (bruxa, 

em inglês) deriva de wicca (praticante masculino da bruxaria) e de wicce 

(bruxa), ambos termos que vem do inglês antigo. Tais palavras (que são 
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substantivos) derivam do verbo wiccian (“jogar um feitiço”). Os autores afirmam 

ainda que tais palavras não são de origem celta (como muitos bruxos 

modernos defendem) e nem tem relação com palavras que significam 

“wisdom”, que significa sabedoria. Além disto, “wizard” (mago ou mágico) 

deriva da palavra que hoje é “wise” e significa sábio, ao contrário de “witch”. 

“Wizard” tem origens no século XV, e significa um homem ou mulher muito 

sábio, que possuíam poderes extraordinários, conforme a crença da época. 

Sua associação com o termo “bruxo” só foi feita a partir do século XIX. Outra 

palavra parecida, que comumente confundimos quando falamos de bruxaria, é 

“sorcerer” - adivinho, do francês “sorcier”, que na língua francesa significa tanto 

feiticeiro quanto bruxo. Tal palavra foi introduzida no inglês a partir do século 

XIV, tendo também sentido ambíguo, referindo-se ora à feitiçaria simples, ora à 

bruxaria relacionada ao demônio. Já “magician” (mago) é original do latim 

magia e do grego mageia e designava originalmente os sacerdotes iranianos 

que acompanhavam o exército do rei persa Xerxes quando ele invadiu a 

Grécia. No inglês, a palavra “magic” (magia) muitas vezes foi usada como algo 

sofisticado, em oposição à “rudeza” da “sorcery” - feitiçaria. (cf. RUSSEL; 

ALEXANDER, 2008, p. 13-14). É desta forma difusa e imprecisa das variações 

semânticas que temos a diferenciação entre as formas de utilizar-se do 

sobrenatural para interferir no mundo natural – magia, feitiçaria, bruxaria, etc. 

Nogueira afirma que o desenvolvimento da bruxaria e sua conceituação 

como prática mágica estão ligados intimamente ao triunfo do cristianismo, e os 

próprios inquisidores a colocavam como uma “nova seita” (cf. NOGUEIRA, 

1991, pp. 36-37). Para Duby (1999), na mentalidade da época qualquer 

fenômeno que não sabiam explicar, “sobrenatural”, era interpretado como um 

sinal de Deus avisando que o fim dos tempos estava próximo, ou como um 

castigo divino. Posteriormente, os acontecimentos estranhos passaram a ter 

outros significados, mas ainda dentro do “universo” religioso. 

A associação de práticas mágicas com o Diabo acontece pois “o 

dualismo Deus e Demônio faz parte do próprio universo medieval, onde a 

sociedade se divide sempre em duas facções em constante peleja em todas as 

atividades cotidianas [...]”, de modo que “[...] o caráter essencial da bruxaria 

não é o dano que ela causa às outras pessoas, mas o seu caráter herético, o 

culto ao Demônio, que a transforma no maior dos pecados[...]” (NOGUEIRA, 
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1991, p. 40); ou seja, as bruxas medievais devem e merecem morrer pois 

traíram a Deus e atrapalharam seu projeto salvífico - daí então sua 

identificação com a heresia. Não há como dissociar o Diabo e o imaginário em 

torno dele do cristianismo: “[...] sua existência sendo evidente e incontestável 

para a época estudada. Condição sine que non de todo o mental coletivo 

medieval, superpõe-se e preside a todo o imaginário existente, assumindo a 

sua própria realidade, em um mundo alheio às barreiras mentais” (NOGUEIRA, 

1991, p. 63). Além disto, a feitiçaria e a bruxaria também podem ser 

“catalisadoras de um foco e um nome concreto para inquietações difusas”, de 

modo que o contexto e a situação sócio-econômica do período estudado 

podem ser propícios para a criação de bodes expiatórios, “como ocorreu na 

Europa durante a caça às bruxas, quando as inseguranças e os terrores da 

sociedade foram projetados sobre certos indivíduos que então eram torturados 

ou mortos” (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p. 18). 

Como mencionado, é perceptível a busca por bodes expiatórios. Estes 

foram, em sua maioria, mulheres pobres, e até o Malleus Maleficarum, 

conhecido tratado sobre bruxaria e demonização, deixa explícito que as vítimas 

são quase sempre mulheres, pois a maioria das referências que ele faz se 

tratam de “bruxas”, e não bruxos ou outro substantivo masculino – e também, 

“prisioneira”, “ré”, entre outros. Escrito em 1486 por dois padres alemães, 

Heinrich Kramer e James Sprenger, trata-se de um manual detalhado de como 

proceder durante o julgamento de uma bruxa, desde o início até a condenação 

ou absolvição da ré. Percebe-se uma concepção preconceituosa com relação à 

mulher na leitura no Malleus, como quando os autores afirmam que “[...] as 

mulheres são facilmente impelidas ao ódio” (KRAMER; SPRENGER, 1991, p. 

405). Há também rejeição contra os pobres, pois afirmam que é perigoso deixar 

a acusada saber os nomes das testemunhas que dariam depoimento em seu 

caso, mas apenas se ela for pobre, já que a acusada de baixa renda “é pessoa 

que tem muitos cúmplices malignos, como bandidos e homicidas [...]”, e ela e 

seus “cúmplices” não teriam nada a perder caso resolvessem realizar uma 

possível vingança contra os delatores. Já uma acusada que venha de berço 

rico e tenha muitas posses não representaria perigo neste sentido, e poderia 

saber quem eram as testemunhas (cf. KRAMER; SPRENGER, 1991, p. 417). 
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Porém, é certo que a maioria das vítimas eram pessoas desprovidas de muitos 

bens. 

Sobre o Malleus e a estrondosa repercussão que teve quando 

publicado, é necessário enfatizar que o mesmo não foi responsável pelas 

caças que ocorreram, nem seus autores. Ele surge como uma resposta ao 

período em que sua produção se insere – as bruxas já eram motivo de medo e 

tensão geral, que serviu como uma forma de essa sociedade reprimida pela 

Igreja pudesse extravasar e canalizar os temores de uma época de mudanças 

conflituosas em uma “violência organizada” – e o manual vem como um 

regularizador do processo inquisitório.  

A autora Portela reitera a ideia de que a bruxaria “passou a ser vista 

como uma grande conspiração demonolátrica que, muitas vezes, não encontra 

correspondência com a realidade da prática da magia, a não ser no imaginário 

daqueles que professavam a fé cristã com fervor”. Ela coloca que a origem 

deste modelo parece estar sobre três pilares: a diabolização da mulher 

(especialmente aquelas que se encontravam fora do domínio masculino), a 

elaboração da demonologia pela teologia clerical e o pânico das comunidades 

em relação a acontecimentos cotidianos incomuns explicados simplesmente 

pela ação do diabo (PORTELA, 2012, p. 19). 

5. Conclusão

Russel e Alexander alertam que não se deve tomar o fenômeno da 

bruxaria como algo sem importância e restrito à Idade Média (como já citado), 

pois “durante as perseguições às bruxas, entre 1450 e 1750, aproximadamente 

110 mil pessoas foram torturadas, sob a acusação de bruxaria, sendo que 40 

mil a 60 mil delas foram executadas”. Além disto, desde a década de 1960, o 

número de bruxos e bruxas contemporâneos vem crescendo muito, e os 

autores defendem que a bruxaria hoje deve ser tratada como um fenômeno 

religioso com importância significativa (cf. RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p. 

11). Em suma, as imagens que temos de bruxas hoje são bastante 

diversificadas, conforme abordado nos exemplos (como a famosa franquia 

“Harry Potter” e mesmo a imagem clássica disseminada pelo filme “O Mágico 

de Oz”), e o imaginário relacionado às bruxas e à bruxaria ainda suscita muitas 
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dúvidas e há muitas opiniões divergentes sobre o tema, mesmo que hoje a 

bruxaria seja tomada também como uma religião que possui diversos adeptos 

por todo o mundo. 
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A (re)construção da imagem do espectador 
no telejornalismo regional 

Emerson S. DIAS (UERJ/UEL)1 

Resumo: 

Em um espaço geográfico multifacetado, composto por similaridades (sociais e 

econômicas) e rupturas (memória cultural-comportamental), o consumo dos 

media enfrenta barreiras e necessita de remodelações. A proposta deste artigo 

é demostrar – a partir do estudo de caso do Grupo Paranaense de 

Comunicação – que Estados tão próximos (região sul do Brasil) apresentam 

variações sociais e físicas distintas a ponto de exigir do telejornalismo 

reformulação dos formatos “padronizados” de cenários, narrativas e até de 

conteúdo das notícias. Enquanto TVs do Rio Grande do Sul focam na 

identidade do “gaúcho”, produções audiovisuais do Paraná enfrentam 

problemas por não encontrar uma imagem (patrimônio) que condense todas as 

culturas regionais do estado. Os padrões de manipulação da imprensa 

persistem (ABRAMO, 2003), mas ocorrem mudanças – ainda que pequenas – 

a partir da mediação da cultura popular, convocando-nos aos “exercícios do 

ver” em duas frentes: no sentido de “assistir à” e também de “pensar” a 

televisão (MARTIN-BARBERO, 2008, 2004). A análise documental (GIL, 2008) 

e a pesquisa da TV regional (DIAS, 2013 e BAZI, 2001) também constam aqui. 

Palavras-chaves: imagem social, telejornalismo regional, comunicação. 

1 Jornalistas e Doutorando em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), professor e mestre pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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1. Introdução 
A proposta deste trabalho é apresentar o resultado parcial de pesquisas 

desenvolvidas junto ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e também junto ao grupo de pesquisa 

“Geografias da Comunicação”, criado e cadastrado no CNPq em 2008, onde 

este autor também atua2. O objetivo do presente artigo é detalhar o estudo de 

caso dos Telejornais do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom), 

responsável pelas emissoras filiadas da Rede Globo no Paraná, estado que 

possui cenário multifacetado e pontuado por similaridades (no ambiente 

socioeconômico e político) e rupturas nas questões culturais microrregionais 

(comportamentos e tradições). 

Tais condições geográficas e socioeconômicas resultaram em um 

processo onde a organização aqui analisada passou a se apresentar como um 

empreendimento em processo de transição da “total concentração da 

informação” para a “regionalização da notícia jornalística”, com foco na 

descentralização da produção das filiadas interioranas em relação à matriz 

sediada em Curitiba, capital do estado. Obviamente, esta transição não foi 

natural, mas sim construída por meio de pressões sociais envolvendo o 

consumo da notícia. 

A pesquisa faz um comparativo entre dois estados da região sul do 

Brasil, mostrando as distinções entre o empreendimento paranaense GRPCom 

e a corporação televisiva gaúcha Rede Brasil Sul (RBS), sediada no estado do 

Rio Grande do Sul (localizado na fronteira com Argentina e Uruguai).  

Propomos que, neste último estado de federação, o processo de 

regionalização dos programas telejornalísticos teria se dado de maneira menos 

traumática e mais inclusiva, já que cultura gauchesca apresenta-se mais 

homogênea. Assim, regionalizar o telejornalismo gaúcho exigiu demanda 

técnica, mas foi mais rápida e efetiva por contar com o linguajar, gostos 

musicais, culinária, vestimentas, entre outros, efetivamente enraizadas na 

cultura da população espalhada por todo o Rio Grande do Sul. 

Já o estado do Paraná, a maneira de falar, as configurações 

sociopolíticas, a gastronomia e até mesmo o clima se apresentam de maneira 

2 O link de acesso ao grupo é: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7571373148427865 
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distinta nos três principais cantos do Estado (centro-sul; norte e noroeste; 

sudoeste e oeste), conforme apontam pesquisadores ouvidos pelo jornalista 

Lúcio Flávio Moura (2013, p. 9), que ainda ressalta: “nem mesmo o exercício 

de comunicar nos identifica. Cada região se expressa e se revela no ato de 

falar, mas nenhuma delas é classificada de paranês.” 

Um exercício visual bastante revelador se dá em uma simples pesquisa 

junto aos buscadores digitais. Quando digitamos “O gaúcho” no Google 

Images, por exemplo, encontramos as seguintes referências apresentadas no 

quadro 1: 

 

 
Quadro 1: referenciais imagéticos de “O Gaúcho”, encontrados no Google.  

Visível uniformidade nas referências culturais. 
 

Ao fazermos a mesma pesquisa digitando “O paranaense”, o resultado é 

bastante distinto do anterior. O buscador digital condiciona a referência junto ao 

campeonato paranaense de futebol, não exibindo em nenhum momento uma 

imagem que consolidasse uma suposta identidade visual, como mostra o 

quadro 2 abaixo: 
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Quadro 2: referenciais imagéticos de “O Paranaense”, encontrados no Google.  

Identidade cultural é substituída pelo campeonato de futebol. 
 

Curitiba e região possuem temperaturas baixas e clima similar à Europa 

Central (pouco sol, neblina e garoa presentes em boa parte do ano). Condições 

que teriam atraído muitos imigrantes do leste europeu (Ucrânia e Polônia) e da 

Itália. O sudoeste do Paraná, por sua vez, é constituído por famílias de 

migrantes gaúchos, enquanto o norte do Paraná (onde se localiza da cidade de 

Londrina) conta, em sua maioria, com migrantes dos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, cujo linguajar, culinária e comportamento social são bastante 

influenciados por tradições envolvendo o agronegócio. Até mesmo pelo clima 

quente das regiões norte e noroeste (que fazem divisa com São Paulo e Mato 

Grosso do Sul) se apresenta como fator adicional às distinções culturais. 

Expandindo tais observações, podemos inserir o que Milton Santos 

(2007) chamou de “região jornalística”, o poder abrangente da influência que 

cada jornal possui. É bem verdade que Santos aplica o termo – lá em 1955 – 

para analisar a relevância dos veículos de comunicação impressos, mas é 

possível pensar nas “zonas e subzonas jornalísticas” que envolvem também o 

rádio e a TV. 
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Tais zonas jornalísticas podem ser evidenciadas quando comparamos 

as divisões regionais do Estado com a abrangência das emissoras que 

compõem o GRPCom, como mostram os quadros 3 e 4: 

 
Quadro 3: Divisão das regiões geográficas e sociais do Paraná. 

 

 
Quadro 4: Divisão das coberturas de retransmissão da afiliadas do GPRCom. 

Além das zonas jornalísticas de Milton Santos, acreditamos também que as 

diferenças culturais influenciam o consumo de informação e resultam na 

aceitação ou rejeição de certas produções audiovisuais exatamente porque há 
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disparidade nos comportamentos sociais entre os habitantes de cada região. 

Mais adiante apresentaremos detalhes sobre tais discussões. 

 

2. Teorias e metodologias utilizadas na pesquisa 
Para este trabalho foram convocadas as metodologias e orientações 

teóricas de vários autores em segmentos distintos, envolvendo história da 

televisão regional, geografias da mídia, análise documental (GIL, 2008), 

relacionamento com o público e pesquisa de documentação, inclusive 

coletadas de pesquisas anteriores deste autor (DIAS, 2013). No momento 

inicial, procuramos abarcar a construção física, conceitual e histórica de 

emissoras em rede (regionais-nacional) para depois discutir conceitos de 

regionalização, manipulação da notícia e também a reformulação técnica da 

programação telejornalística. 

As principais questões levantadas na pesquisa seriam: por que um 

grupo de comunicação (detentora de oito emissoras de TV, três rádios e outros 

três jornais impressos) precisa se adaptar a tais condições para consolidar e 

ampliar posição entre as demais competidoras? Recursos para renovação 

tecnológica, liderança de audiência e valor agregado aos minutos publicitários 

não são suficientes para garantir fôlego nos negócios?  

Possíveis respostas permeiam a seguinte condição: diante de grupos 

sociais tecnologicamente ativos e que vêm crescendo a cada ano, torna-se 

necessário estar atento às rápidas variações de consumo da notícia e do perfil 

de novas fontes de informação. Um relatório desenvolvido nos Estados Unidos 

afirma que a Internet avançou rápida demais e, com a mesma velocidade, 

tecnologia (condições físicas de produção) e técnica (condições profissionais 

de coleta de dados e de informação) evoluíram juntamente com a sociedade 

voraz por notícias (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013). 

São necessárias visões cruzadas envolvendo leituras tecnológicas e ao 

mesmo tempo geográficas da sociedade atual. Compreender ambas as 

posições (localização física e virtual de seus consumidores), aliadas aos 

tradicionais contornos sociais, tornaram-se ações estratégicas dentre as 

demandas do mercado e das relações de perspectivas ligadas ao valor da 

informação. 

158



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
 

Tentaremos apresentar tais referências teóricas ao mesmo tempo em 

que serão expostos pontos chaves e dados quantitativos do estudo de caso 

realizado sobre os dados do GRPCom, cujo foco das análises será 

concentrado no telejornal “Paraná TV – 1ª Edição”, principal produto jornalístico 

do braço televisivo do grupo: a Rede Paranaense de Comunicação (RPC TV). 

A concessão que deu origem às emissoras de TV foi solicitada pelo 

empresário Nagibe Chede em 24 de novembro de 1959 e concedida ainda 

naquele mesmo ano pelo então presidente Juscelino Kubitschek, conforme o 

fac-símile da autorização, apresentado pelo jornalista Sandro Dalpícolo (2010, 

p. 34). A primeira emissora do grupo passou por testes e foi inaugurada 

oficialmente em 29 de outubro de 1960, identificada como Canal 12 de Curitiba.  

A rede foi se constituindo com a inauguração das emissoras TV 

Coroados de Londrina (21 de setembro de 1963), TV Esplanada em Ponta 

Grossa (em abril de 1972) e da TV Cultura em Maringá em 1975. Depois 

surgiram emissoras em Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e a chamada TV 

Noroeste (um conjunto de três pequenas emissoras sediadas em Paranavaí, 

Umuarama e Cianorte). 

Em novembro de 2000, ocorre a integração das unidades de 

comunicação e é criada a Rede Paranaense de Comunicação (RPC) que em 

2010 se juntaria a outros veículos de comunicação (emissoras de rádios, 

jornais impressos, o portal de notícias Paraná Online e, por fim a agência Zaag, 

especializada em marketing promocional), passando a se chamar GRPCom3. O 

grupo foi pioneiro no sul do país na transmissão digital em outubro de 2008. 

Atualmente, todas as emissoras transmitem sinais em HD, atingindo 

10,06 milhões em 366 municípios, dentre os 10,9 milhões de habitantes das 

399 cidades paranaenses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013). 

3. Conflitos e contradições na regionalização do telejornalismo 
O pesquisador Rogério Bazi (2001) revelou que a presença das 

emissoras regionais é extremamente viável economicamente para qualquer 

conglomerado de comunicação (como a Rede Globo, por exemplo). No 

3 Também faz parte do conglomerado o Instituto GRPCom, catalisador de atividades de 
inclusão e educação em várias cidades do Paraná. 
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entanto, o pesquisador reforça que há uma junção tensa de conceitos de 

televisão regional, entre o audiovisual que é produzido e consumido no local e 

a mera transposição da programação nacional para o local. Sob tais condições, 

teríamos três situações distintas de televisão regional: as geradoras (com 

programação própria), repetidoras (meras recebedoras e emissoras de sinais) 

e retransmissoras (que podem produzir, captar e controlar informações, mas 

ainda bastante dependentes das cabeças de rede, intercalando com a 

programação nacional). 

Aqui referendamos o conceito de rede de Manuel Castells (1999) e 

destacamos a correlação entre os “laços fracos” identificados em alguns grupos 

regionais de comunicação em detrimento das emissoras matrizes. “A rede é 

especialmente apropriada para a geração de laços fracos múltiplos. Os laços 

fracos são úteis no fornecimento de informações e na abertura de novas 

oportunidades a baixo custo”. (CASTELLS, 1999, p. 445). 

Outro ponto em questão é a capacidade de uma emissora regional cobrir 

os fatos noticiosos de todas cidades recebedoras do sinal gerado por ela. 

Assim como na GRPCom, as emissoras pesquisadas por Bazi mostram que a 

cobertura é focada na cidade-polo.  
Este fato tem gerado muitas críticas e discussões sobre o papel que 
as emissoras deveriam prestar para a região. As empresas se 
defendem afirmando que não possuem equipes suficientes para 
realizar uma cobertura cabal ou às vezes não se justifica enviar uma 
equipe para um município muito distante sem haver maior razão 
(BAZI, 2001, p. 16). 
 

Esta é apenas uma amostra de como os telejornais ainda seguem 

padrões internacionais de leituras e projeções de mercado. Como as emissoras 

de televisão mantêm uma grade de programação estática e engessada, os 

percentuais de inserção permanecem estáveis há décadas. As plataformas de 

mídia atuais para telenoticiários (Internet, smartphones, tablets...) têm agitado 

este status quo, mas ainda é insuficiente para eliminar a ideia de “horário 

nobre” supostamente internalizado pelo espectador. 

Alguns autores alertam para as leituras necessárias das realidades 

midiáticas, ainda mais quando o assunto é regionalização. Rogério Bazi (2001) 

reforça o que foi afirmado na introdução deste trabalho: as condições de 
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regionalização envolvem identificações sociais com segmentos diversos que, 

por sua vez, recorrem à cultura local. Sendo assim, é preciso: 
... pensar o regional como um campo, uma vez que além de 
representações mentais (língua, sotaque, dialeto, caráter etc.) 
existem as representações objetais em coisas (emblemas, bandeiras, 
hinos, indumentárias etc.) e em atos-estratégia de manipulação 
simbólica, com o objetivo de determinar representações mentais que 
funcionam na prática e são orientadas para a produção de efeitos 
sociais. (BAZI, 2001, p.16). 

François Jost, ao oferecer “Seis lições sobre a televisão” (2004), aponta 

pelo mesmo caminho quando são desenvolvidas pesquisas de avaliação de 

uma produção feita para a televisão, com destaque para a teoria de que há um 

comprometimento, efetivamente uma “promessa” da TV para com o público. 
Analisar um programa televisual implica examinar todos os elementos 
que participam de sua comunicação: revistas editadas pelas 
emissoras para informar os profissionais, dossiês de imprensa, 
entrevistas com os idealizadores ou autores, título da emissão, 
anúncios publicitários, etc. O conjunto dessas fontes contribui para 
formular a promessa feita ao telespectador, promessa essa cujo 
cumprimento será necessário conferir no espaço representado pelo 
próprio programa e com um público mais ou menos crédulo. (JOST, 
2004, p. 30). 

Ao apresentar esta breve condição das redes regionais, passamos a 

tratar especificamente do objeto empírico (as produções telejornalísticas), das 

condições sociais e econômicas que cercam o GRPCom e, claro, das 

mudanças ocorridas a partir de 2008 com a reorganização do Jornalismo 

atrelada às reformulações do telespectador do século XXI. 

3.1. A programação reconfigurada da RPC 
O Paraná TV 1ª edição (PRTV1, exibido no horário de almoço, entre 12h 

e 12h45) era estruturado na capital e a maior parte dos blocos de notícias era 

organizada pela matriz em Curitiba. Dos quatro blocos do PRTV1, apenas um 

deles era montado com produção 100% regional (com apresentadores, 

editores, produtores, cinegrafistas e repórteres das sedes interioranas). Com 

isso, a proximidade com assuntos curitibanos e com grande contingente de 

profissionais sediados na matriz, a tendência dos telejornais era valorizar 

notícias da capital e da região litorânea (coberta pelos repórteres de Curitiba).  
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Quadro 
5: 

Estrutura padrão do PRTV1 até 2008. Bloco local com média de 7 minutos.  
 
 

No ano em que iniciaram as transmissões digitais, em 2008, a direção 

de jornalismo da RPC, reconfigura o principal telejornal da rede estadual. Há 

uma inversão no processo de produção jornalística, ampliando gradativamente 

os blocos locais (cidades-polo do interior) do PRTV1 (quadros 6 e 7): 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 6: 

 

Bloco 1V
Estadual

Bloco 1II
Local

Paraná TV 1ª edição – O principal telejornal

Estrutura até 2008

- 3 blocos estaduais
- 1 bloco local

Bloco 1I
Estadual

Bloco 1
Estadual

Produções
da matriz

sediada em
Curitiba

Produção 
das 

emissoras 
regionais

 

Bloco 1V
Local

Bloco 1II
Local

Paraná TV 1ª edição – O principal telejornal

Estrutura em 2009

- 2 blocos estaduais
- 2 blocos locais

Bloco 1I
Estadual

Bloco 1
Estadual

Produzido 
pela sede em 

Curitiba
Produzido 

pelas 
emissoras 
regionais
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Estrutura do PRTV1 após 2008. Local passa a ter 2 blocos.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 7: 

Estrutura do PRTV1 a partir de 2010. Gradativamente, telejornais se regionalizam.  
 

Outras ações desenvolvidas paralelamente aos telejornais (mas ainda 

envolvendo profissionais do jornalismo) contam com ampliação de programas 

segmentados, como o “Caminhos do Campo” (temas rurais, cuja produção é 

inteiramente feita no interior, em Maringá), o “Plug” (programa semanal de 

sábado, destinado ao público jovem) e a “Revista RPC” (outro semanal exibido 

aos domingos, em formato revista eletrônica, similar ao Fantástico). 

A estratégia de bancar as transmissões do Campeonato Paranaense de 

Futebol (colocando em contrato junto às equipes o compromisso de exibir jogos 

no interior e garantir que todos os times terão pelo menos uma partida 

mostrada ao vivo) também foi colocada em prática, apesar de muitos 

torcedores do norte do Paraná focarem as atenções para times paulistas, 

enquanto parte da população da região oeste torce para equipes gaúchas. 

Por fim, houve ainda a microrregionalização de temas inseridos nos 

telejornais, como o “Faça a Notícia” (onde o público atua por meio de 

jornalismo colaborativo, ancorando reportagens para mostrar problemas dos 

 

reportagem

Bloco 1V
Local

Bloco 1II
Local

Paraná TV 1ª edição – O principal telejornal

Estrutura em 2010

- 2 blocos estaduais
- 2 blocos locais

Bloco 1I
Local

Bloco 1
Local

Produção 
das 

emissoras 
regionais reportagem

reportagem

reportagem

Produções da 
matriz sediada
em Curitiba

+ reportagens
cambiáveis
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bairros) e o “De olho no trânsito” (produção sobre as condições do tráfego a 

partir de sugestões e/ou imagens de telespectadores).  

4. O público reformulado pelo Jornalismo Regional ou vice-versa? 
Ao falar dos padrões de manipulação da imprensa, Perseu Abramo 

(2003) destaca que o processo manipulador se desfaz exatamente no 

momento em que o espectador encontra seu micromundo na produção 

jornalística.  
Como o público é fragmentado no leitor ou no telespectador 
individual, ele só percebe a contradição quando se trata da 
infinitesimal parcela de realidade da qual ele é protagonista, 
testemunha ou agente direto, e que, portanto, conhece. (...) A 
manipulação das informações se transforma, assim, em manipulação 
da realidade. (ABRAMO, 2003, p. 24). 

Sendo assim, a ilusão prevalece na produção midiática nacional ou 

regional, mas não suportaria o crivo e a crítica dos telespectadores quando a 

notícia é regionalizada. Situação similar ocorre quando François Jost (2004), 

destaca que a comunicação televisual se condiciona no “modelo de promessa” 

composto por dois momentos. 
O telespectador deve fazer a exigência de que a promessa seja 
mantida. Assim, em um segundo tempo, o espectador tem o dever de 
verificar se a promessa foi efetivada. O homem político deve 
diferenciar a assunção de um contrato, da afirmação de uma 
promessa. Se ele fizer uma promessa, poderá posteriormente ser 
cobrado por ela. Portanto, o modelo da promessa é o mais cidadão. 
Esse modelo exige do espectador uma contribuição ativa, embora ela 
não se dê simultaneamente ao momento da própria promessa. 
(JOST, 2004, P. 18-19) 

Ainda segundo Jost, exatamente pelo fato de o conhecimento não ser 

linear que os critérios “para entender, identificar, aprender, saber” passam a ser 

indispensáveis no ambiente audiovisual. “O problema não é apenas saber o 

que é um telejornal ou um documentário. É preciso saber, também, como a 

própria televisão denomina tal e tal objeto, como o define”. (id., p. 17). 

Se para o telespectador de jornais nacionais e/ou estaduais é difícil 

“saber” ou “verificar” as condições efetivas da promessa de que aquilo exibido 

é a melhor “representação do real”, este discernimento é facilitado também 

pela regionalização e descentralização da notícia. Assim, não basta apenas 

sair do contexto nacional, mas afastar-se dos efeitos ilusórios da “capital”, que 

encaramos como uma releitura de burgos ou de polis, construções históricas e 

sociológicas que efetivam a exclusão e que ainda carregamos em nosso 

inconsciente. 

164



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
 

No caso do GRPCom, um dos principais problemas é o estigma da 

emissora de ser definida como algo distante do público do interior do Estado, 

como “empresa da capital”. Este é um problema não apenas do grupo 

paranaense, mas da maioria das empresas que conta com uma pequena rede 

de atuação geográfica. 

Ao fragmentar as emissoras em “sucursais” ou “escritórios regionais” 

usando o formato tradicional de manter a “cabeça de rede” na capital, 

empreendimentos audiovisuais tendem a perder espaço para programas locais 

de baixo custo, aqueles efetivamente “microrregionalizados”. São situações 

que não interferem nos ganhos financeiros ou de publicidade (lembremos que, 

no caso de uma afiliada da Rede Globo, a qualidade técnica ainda chama a 

atenção de patrocinadores e público), mas registram um distanciamento entre o 

grupo e os telespectadores. 

O grupo parece tentar investir na produção de informações regionais de 

maneira rápida, já que o cenário tende a ser negativo com a crescente inserção 

de plataformas digitais concorrentes. É a ameaça já identificada em pesquisas 

de perfis dos públicos: rádios, jornais impressos e telejornais têm dificuldades 

para renovar o quadro de espectadores porque os jovens tendem a usar a 

Internet para buscar notícias. Uma alternativa para combater isso, segundo o 

presidente Executivo do grupo, Guilherme Döring Cunha Pereira, seria oferecer 

informação das mídias que integram o grupo em sistemas de multiplataformas, 

mas sem que elas percam a imagem já consolidada. 
Abandonamos a lógica de portais que congregam todos os veículos 
do grupo. Cada veículo tem de ter sua própria manifestação nas 
diferentes plataformas. O essencial é que cada um, seja no ipad, 
internet, mobile, siga o seu perfil. Isso permite uma forma de entender 
a integração de maneira mais efetiva e vigorosa. (CUNHA PEREIRA 
In JUNG, 2011). 

Ainda segundo o CEO do GRPCom, a construção da imagem deve ser 

gradativa e jamais transmutar-se ou adaptar-se artificialmente a momentos 

sociopolíticos e históricos pontuais. 
O grande segredo da perenidade de um veículo de comunicação é a 
identidade. O que vai garantir o sucesso é a personalidade atraente e 
consistente. Ninguém gosta de se relacionar com uma personalidade 
camaleônica, artificial. O ponto mais importante é a consolidação da 
personalidade de cada veículo. Isso não significa imobilidade. 
(CUNHA PEREIRA In JUNG, 2011) 
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No caso da RPC TV ou até mesmo do grupo que a envolve, os 

jornalistas são, efetivamente, mediadores entre as organizações e o público, 

visto que o foco – determinado pela direção – é efetivamente a Comunicação. 

O profissional da notícia ganha relevância nas análises de Robert Picard 

(2013), mas também carrega responsabilidades neste processo de valorização 

da notícia e, por consequência, a valorização da organização.  
A parte positiva do fosso entre jornalistas e público, especialmente 
aqueles fora da audiência regular das notícias, parece advir do facto 
de os jornalistas valorizarem as notícias e informações em si e por si, 
enquanto os leitores, ouvintes e telespectadores valorizam o uso das 
notícias e informações. Dessa forma, auxiliar os consumidores a 
compreender o seu significado, ver a sua relevância para si próprios 
como indivíduos e entender como usá-las são fatores importantes 
para a criação de valor. (PICARD, 2013, p. 118). 

No entanto, não é possível debater tais temas sem ter em mente as 

constantes críticas de Jesus Martín-Barbero sobre estratégias 

desenvolvimentistas e soluções tecnocráticas e de estímulo ao consumo 

(inclusive das mídias e tecnologias). Não há como separar problemas e 

soluções no campo da comunicação sem pensar na política. 
Quando os meios são desviados de sua função política, que o 
dispositivo econômico se apodera deles – porque os Estados mantêm 
a retórica do “serviço social” das transmissões, tão retórica quanto a 
“função social” da propriedade, mas cedem aos interesses privados a 
tarefa de dirigir a educação e a cultura – e a ideologia se torna agora 
sim informadora de um discurso de massa, que tem como função 
fazer os pobres sonharem o mesmo sonho que os ricos. (MARTÍN-
BARBERO, 2008, p. 234) 

Para finalizar, entendemos que tanto as ficções televisivas quanto o 

jornalismo de TV exercem discurso de sonhos junto à massa, colocando 

ilusoriamente a ideia que o acesso à informação pelas mídias é igual ao efetivo 

acesso aos produtos e serviços inseridos nas mesmas. Caberia ao jornalista 

atual (envolto de avanços tecnológicos e crise de um ambiente questionador da 

profissão, mas não da função social do jornalismo) estar atento também a este 

discurso replicado à exaustão na radiodifusão comercial. 

E se cairmos na aparentemente iniciativa daqueles que dizem “se não 

gosta do que está vendo, basta mudar de emissora ou desligar”? Martín-

Barbero responde: 
Esta resposta implica é que as lutas contra a lógica mercantil 
avassaladora que devora essa mídia, acelerando a concentração e o 
monopólio, a defesa de uma televisão pública, que passe das mãos 
dos governos às das organizações da sociedade civil, a luta das 
regiões, dos municípios e das comunidades para construir as 
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imagens de sua diversidade cultural, resultariam todas elas 
irrelevantes. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 27). 

Esperamos que o estudo de caso aqui apresentado mostre a difícil 

cruzada enfrentada por pequenas redes de comunicação. Elas estão 

localizadas entre o atraente e difícil campo de expansão – que pode resultar 

em mais lucratividade (e, concomitantemente, perda da identidade) e também 

junto aquilo que já foi conquistado – e as quase herméticas (porém ricas em 

oportunidades) microrregiões espalhadas pelo interior do país.  
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Carolinas: várias faces da escritora Carolina Maria de Jesus 

Amanda Crispim FERREIRA (UEL)1 

Ivana Bocate FRASSON (UEL)2 

Resumo: 

Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, ficou conhecida em todo mundo, 

por meio do seu comovente e duro relato, sobre as condições nas quais viviam 

os favelados na metade do século XX. A leitura da obra Quarto de despejo: 

diário de uma favelada (1960) nos permitiu criar uma imagem triste, 

angustiada, miserável da autora. Porém, ao analisarmos algumas raras 

fotografias da escritora, nos deparamos com outra face de Carolina que ficou 

oculta nos diários. Enxergamos uma mulher alegre, vaidosa, apaixonada não 

só pelos filhos e pelos homens, mas também pela vida, pela música, pela 

poesia, pelo carnaval. Neste sentido, embora a autora tenha tido sua vida 

marcada por lutas e momentos difíceis, o intuito desse trabalho é revelar uma 

Carolina ainda desconhecida, porém, documentada em fotografias espalhadas 

em acervos de jornais, revistas e pesquisadores.  

Palavras-chaves: Fotografias; imagem social; Carolina Maria de Jesus. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da UEL, sob orientação do professor Luiz Carlos 
Ferreira Migliozzi. Bolsista CAPES. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Letras da UEL, sob orientação da professora Maria 
Carolina Gogoy. 
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Ao iniciarmos uma reflexão a respeito de História, imagem e memória, é 

difícil não nos lembrarmos da conhecida afirmação “Uma imagem vale mais do 

que mil palavras”, de Kurt Tucholsky, que Peter Burke utilizou como a epígrafe 

introdutória do se livro Testemunha ocular: história e imagem (2004). A 

afirmação gera em nós uma provocação sobre o valor histórico da imagem, ou 

seja, nos leva a observá-las mais atentamente, a transpor um mero caráter 

ilustrativo que lhes é atribuído, a fim de podermos analisá-las como um 

documento, capaz de nos revelar algo que as palavras, possivelmente, não 

puderam captar. 

Burke (2004), em seus estudos sobre imagem e história, nos mostra os 

caminhos percorridos pela pintura e pela fotografia até serem reconhecidas, 

por alguns estudiosos, como documentos históricos “a proposta essencial que 

este livro tenta defender e ilustrar é a de que imagens, assim como textos e 

testemunhos orais, constituem-se numa forma importante de evidência 

histórica” (BURKE, 2004, p.17). Além desse levantamento, nos propõe uma 

nova relação com a imagem, como por exemplo, a de percebermos seu 

impacto sobre nosso olhar para o passado: 
O uso de imagens por historiadores não pode e não deve ser limitado 
à “evidência” no sentido estrito do termo. Deve –se também deixar 
espaço para o que Francis Haskell denominou “o impacto da imagem 
na imaginação histórica”. Pinturas, estátuas, publicações e assim por 
diante permitem a nós, posteridade, compartilhar as experiências 
não-verbais ou o conhecimento de culturas passadas. Trazem-nos o 
que poderíamos ter conhecido, mas não havíamos levado tão a sério 
antes. Em resumo, imagens nos permitem “imaginar” o passado de 
forma mais vívida. Como sugerido pelo crítico Stephen Bann, nossa 
posição face a face com uma imagem, nos coloca “face a face com a 
história”. (BURKE, 2004, p.16-17) 

Enfim, “imagens podem testemunhar o que não pode ser colocado em 

palavras” (BURKE, 2004, p.38), ou seja, muitas delas, “falam” o que alguns 

textos ocultam, silenciam.  

No caso do objeto do artigo em questão, as fotos da escritora Carolina 

Maria de Jesus, as imagens vão nos revelar o que não foi dito ou o que não foi 

privilegiado pelo editor dos seus diários, o jornalista Audálio Dantas. Nosso 

objetivo é, por meio das fotografias, identificar outras faces da escritora e 

confrontá-las com a imagem apresentada nos diários. 

 Porém, sabemos que a imagem, assim como a História oficial e os 

testemunhos não são totalmente confiáveis, pois, todos podem fotografar, até 
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os mentirosos (BURKE, 2004, p.25). Além disso, Barthes (1990), já nos 

alertava em seu estudo “A retórica da imagem” que a imagem não é neutra, 

pois, na verdade pode dizer muito mais do que aparenta dizer. Basta que 

saibamos olhá-la, criticamente, verdadeiramente, como ressaltou Didi-

Huberman em “O que vemos, o que nos olha” (1998). Neste sentido, cabe a 

nós, a tentativa de retirar a “verdade”, a essência de cada imagem que vamos 

analisar. Para isso, além do amparo teórico sobre estudo de imagem, 

utilizaremos os textos de Carolina, publicados e manuscritos,3 e alguns relatos 

de pessoas que conviveram com ela para esse processo de reconstrução de 

um imaginário social. 

 

1. Primeira face: a negra, favelada e mãe solteira que escreve. 
 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura 

atual – a fome! 

Carolina Maria de Jesus 
 

Carolina Maria de Jesus ficou conhecida no mundo todo, por meio do 

seu comovente e duro relato, sobre as condições nas quais viviam os favelados 

na metade do século XX. 

Nascida em Sacramento, no Estado de Minas Gerais em 14 de março de 

1914, aos 43 anos de idade foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, 

quando este por sua vez, foi até a favela do Canindé em São Paulo para a 

edição de uma reportagem. Desde então, a escritora ficou conhecida 

mundialmente por suas obras, dentre elas, a de maior repercussão, Quarto de 

despejo: diário de uma favelada, publicada em 1960 e traduzida por mais de 13 

línguas. 

A leitura da obra em questão nos permitiu criar uma imagem triste, 

angustiada e miserável da autora, face às condições de vida apresentadas e 

vivenciadas em seu texto. Carolina Maria de Jesus diariamente acordava de 

madrugada, deixava seus três filhos no barraco e saia rua a fora em busca de 

água, comida e papel - atividade da qual retirava seu sustento. Catadora de lixo 

3 Os manuscritos referidos encontram-se na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro e foram 
consultados em janeiro de 2015. 
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e negra, muitas vezes se sentia impotente pelo fato de não conseguir trazer o 

que comer para seus filhos: 
16 de maio Eu amanheci nervosa. Porque eu queria ficar em casa, 
mas não tinha nada para comer. (...) eu não ia comer porque o pão 
era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que posso 
esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão? Eu quando estou 
com fome quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar 
o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos.
(JESUS, 2007, p.33) 

Enquanto catava papel na cidade, contemplava os espaços e dizia “Eu 

classifico São Paulo assim: o Palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de 

jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos.” 

(JESUS, 2007, p.32).   

Na obra, vivenciamos todas as suas agruras e desventuras, como a 

difícil tarefa de sair de casa sem destino, de levantar dia após dia sem saber 

como seria o amanhã, pois tudo era incerto, até mesmo o prato de comida. 

O inconformismo era uma de suas características marcantes, não se 

contentava com a forma de vida que levava na favela, e diferentemente de 

seus vizinhos e habitantes da comunidade do Canindé, estava constantemente 

em busca por dias e por condições melhores. 

Em Quarto de Despejo (1960), a edição de Audálio Dantas nos 

apresenta uma favelada sem história, sem memória, pois em momento algum é 

explorado, ou até mesmo mencionado sobre sua infância, sua vida amorosa, 

não sabemos até mesmo como foi o desencadeamento de seus três filhos – 

cada um de um pai diferente. Carolina aparece como uma coadjuvante, 

narradora e relatora da favela e dos fatos cotidianos. 

Desta forma, cabe a nós leitores criarmos somente a imagem que nos foi 

transmitida: a de uma mulher negra, mãe, solteira, mísera, e amargurada pela 

fome e pela condição social que a permeia. Não há no texto, algo que nos 

mostre a importância da escrita para Carolina Maria de Jesus, ou seja, algo 

que nos revele que Carolina escrevia para sobreviver, para resistir ao meio no 

qual estava inserida. Isso, nós só encontramos quando acessamos seus 

manuscritos ou relatos de pessoas próximas a ela.  O que há nos livros é um 

exercício de relato do cotidiano, com pouca reflexão. A imagem da escritora, da 

cantora, da mulher apaixonada, com personalidade forte, difícil de lidar, 

desconfiada, não é evidenciada no texto. A impressão que fica para o leitor é a 
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de que o único objetivo de Carolina, ao escrever e publicar seu diário, é 

comprar uma casa de alvenaria e sair da favelada, nada mais.  

Porém, ao lermos Casa de Alvenaria, segundo diário da escritora, 

publicado em 1961, tal ideia “cai por terra”, pois esse segundo diário relata o 

período em que a escritora conseguiu sair da favela com dinheiro recebido pela 

autoria de Quarto de Despejo: diário de uma favelada, mas, durante a leitura, 

percebemos que sua angustia não termina. É como se, mesmo longe da favela, 

o sentimento de desconcerto com o mundo, de inadequação continuasse. A

primeira noite em que Carolina se mudou para a cidade, em um pequeno 

quarto em Santos, desabafou: “Agora estou na sala de visita. O lugar que eu 

ambicionava viver. Vamos ver como é que vai ser a minha vida aqui na sala de 

visita”. (JESUS, 1961, p.48). É como se ela não tivesse certeza de que a vida 

na “sala de visitas” seria boa. 

Ela e seus filhos tiveram que se adaptar com esse novo espaço e 

principalmente com as pessoas que encontrariam nesses novos ambientes, 

visto que, eles, devido ás péssimas condições nas quais viviam, não sabiam 

como se portar perante um mundo desconhecido: a cidade. 

Assim como em toda a sua trajetória, trouxe a agitação como 

companhia, pois junto à nova vida, lhe foi também concedida uma nova rotina 

como, noites de autógrafos, bailes, mesas redondas, muitas viagens, encontros 

com autoridades, entrevistas para programas de televisão e rádio. Não 

obstante, os oportunistas também apareceram, pedindo dinheiro emprestado à 

Carolina a todo o momento, dificuldade que a autora sentiu na pele pelo fato de 

não saber falar “não” às pessoas e principalmente a dificuldade em administrar 

seu dinheiro que até um passado não distante, era tão raro. 

Em pouco tempo, alcançou uma vida que, embora já tivesse sonhado, 

jamais imaginou vivenciar como um sonho concretizado. 

Agora ela não era mais do “quarto de despejo”, agora Carolina fazia 

parte da “sala de visitas”, na qual a própria autora resume “Era uma vez uma 

preta que morava no inferno. Saiu do inferno e foi para o céu”. (JESUS, 1961, 

p.171)

Agora, para ela, a tristeza lhe abandonara, trazendo consigo a alegria de 

uma vida normal, onde a fome e a miséria já não fazem mais parte do seu 

cenário. 

173



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Em Casa de Alvenaria (1961), presenciamos a ascensão social de 

Carolina Maria de Jesus, que do dia para a noite se transformou de favelada 

para celebridade, nos trazendo justamente essa imagem de uma ascensão 

social conturbada por novos modos e meios de vida, tanto para ela quanto para 

seus filhos, o despertar para coisas que até o momento nem se sabia da 

existência, o desligamento da fome e da miséria, embora sempre se lembrasse 

“dos seus amigos da favela ” e a felicidade da realização de um sonho distante: 

a casa de alvenaria. 

Contudo, o sonho durou pouco e logo aquela que era aclamada pela 

imprensa e pelo público, aos poucos foi retornando ao anonimato. “Triste glória 

que não me deixa ter vontade própria. Quero ser eu. Fizeram-me desviar de 

tudo que pretendia quando morava na favela e ansiava deixar o barraco. O que 

sou agora? Um boneco explorado e me recuso a isso.” (MEIHY; LEVINE, 1994, 

p.27).  A ditadura militar, o desinteresse da mídia, e a personalidade forte de

Carolina, fizeram com que a escritora, em poucos anos, passasse da glória ao 

esquecimento. Seu segundo livro vendeu menos que o primeiro, e os outros 

dois ficcionais, que foram publicados pela própria autora em 1963, “Provérbios” 

e “Pedaços da fome” deram-lhe prejuízos ao invés de lucro.  

Carolina Maria de Jesus não aguentou o insucesso e ao ser 

“espezinhada” pela imprensa, vendeu a casa de alvenaria e comprou um 

pequeno sítio no interior de São Paulo, espaço no qual refugiou-se até sua 

morte, já esquecida e pobre. São várias as tentativas de explicar a repentina 

ascensão e queda da escritora, mas até hoje, não conseguimos compreender 

verdadeiramente essas razões. Por enquanto, ficamos com a análise de Robert 

Levine em Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus (1994): 

“Carolina pagou caro pelo desejo de ser contraditória” (LEVINE, 1994, p.209). 

A obra póstuma Diário de Bitita (1982) pode ser considerada uma das 

melhores obras da chamada tríade testemunhal da escritora, não só por tratar-

se de uma autobiografia, na qual Carolina narra desde a sua infância em terras 

mineiras até sua chegada em São Paulo, no final dos anos 40, mas também, 

por ser um grande desejo da autora publicar suas lembranças infantis, um 

período diferente em sua vida, antes do “quarto de despejo”. Nesta obra 

encontramos outra realidade de Carolina, a realidade da menina, que não 

conheceu o pai, porém teve no avô materno, a imagem de homem ideal. Uma 
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criança que desde cedo conheceu o preconceito por ser negra, por ser mulher 

e por ser pobre: 
Minha mãe disse que bebeu inúmeros remédios para abortar-me, e 
não conseguiu. Por fim desistiu e resolveu criar-me. Não fiquei triste, 
nem revoltada, mas talvez seria melhor eu não existir. Porque eu já 
estava compreendendo que o mundo não é uma pétala de rosa. Há 
sempre algo a escravizá-lo. (JESUS, 2007, p.84) 

Desde pequena vivenciava e presenciava cenas “fortes”, tais como 

mortes, violência doméstica e até mesmo cenas de sexualidade em casa de 

meretrizes onde sua mãe lavava roupa. Foi também neste período que “Bitita”, 

apelido adotado quando criança, frequentou a escola por dois anos, graças a 

caridade de uma patroa de sua mãe, visto que na época, não era permitido aos 

negros estudarem nas escolas públicas. Foi no período escolar, que Carolina 

teve acesso ao que considerava um dos bens mais preciosos que possuía: a 

leitura e a escrita.  
Percebi que os que sabiam ler têm mais possibilidades de 
compreensão. Se se desajustarem na vida, poderão reajustar-se. Li: 
“Farmácia Modelo”. Fui correndo para casa. Entrei como os raios 
solares. Mamãe assustou-se. Interrogou-me: 
- O que é isto? Está ficando louca? 
- Oh! Mamãe!Eu já sei ler!Como é bom saber ler! 
Vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para eu ler. A nossa 
casa não tinha livros. Era uma casa pobre. O livro enriquece o 
espírito. Uma visinha emprestou-me um livro, o romance A escrava 
Isaura. Eu, que já estava farta de ouvir falar na nefasta escravidão, 
decidi que deveria ler tudo que mencionasse como foi a escravidão. 
(JESUS, 2007, p.154) 

Era dedicada, aplicada e considerada uma das primeiras de sua turma e 

sempre curiosa a respeito das coisas e do mundo, fato pela qual muitas vezes 

fora espancada pelas tias e pela própria mãe, simplesmente por querer saber 

além do que lhe era previsto. “Ficava duvidando das minhas possibilidades 

porque os doutores de Coimbra diziam que os negros não tinham capacidade” 

(JESUS, 2007, p.50). A escritora também fez questão de relatar os momentos 

felizes na roça, onde não faltava comida e a leitura e as inspirações fluíam. 

Onde viveu bons momentos, até descobrir o egoísmo que regia as relações 

entre colono e fazendeiro. 
Nas horas vagas, eu lia Henrique Dias, Luiz Gama, o nosso 

mártir da independência, o nosso Tiradentes. (...) Eu estava 
enamoradíssima da nova vida. Estava desligando-me da compra por 
quilos de arroz e familiarizando-me com os sacos de cem quilos e 
com o paiol. Todos tinham possibilidades para fazer doces. Mamãe 
fazia arroz-doce com leite puro. Eu comia. Ela perguntava: 

- Quer mais? 
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Aquele quer mais, ficava eclodindo no meu cérebro. Ganhávamos o 
leite, o açúcar. O arroz nós plantávamos. Que tranquilidade! Não 
tinha a polícia nos nossos calcanhares. Que silêncio para dormir! 
(JESUS, 2007, p.160-161) 

A autora finaliza a autobiografia esperançosa com a ideia das 

“maravilhas” que a cidade de São Paulo lhe aguardava: 
Até que enfim eu ia conhecer a ínclita cidade de São Paulo! 

Eu trabalhava cantando, porque todas as pessoas que vão residir na 
capital do estado de São Paulo rejubilam-se como se fossem para o 
céu. (...) Rezava agradecendo a Deus e pedindo-lhe proteção. Quem 
sabe ia conseguir meios para comprar para comprar uma casinha e 
viver o resto de meus dias com tranquilidade. (JESUS, 2007, p.250) 

Mal sabia que os ventos da industrialização não lhe trariam só coisas boas. 

De uma forma geral, embora cada obra abranja temas vistos por prismas 

diferentes, podemos dizer que a imagem que criamos acerca destes textos é a 

imagem de uma pessoa que apesar das condições desfavoráveis, luta pelos 

seus ideais, e que se mostra frustrada, e de certa forma, inconformada com as 

condições de vida que lhe eram jacentes, pois como dizia Carolina: “O ideal é a 

roupa da alma” (JESUS, 1961, p.99). 

2. Outras faces: a famosa, a escritora e a artista.

Parece que eu vim ao mundo predestinada a 

catar.  Só não cato felicidade.

Carolina Maria de Jesus 

“Carolina Maria de Jesus foi uma figura ímpar... sua trajetória, até a 

morte na década de 70, foi incomum e perturbadora” (MEIHY; LEVINE, 1994, 

p.17) com essas palavras, José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert Levine 

iniciaram a primeira biografia da autora, intitulada Cinderela negra: a saga de 

Carolina Maria de Jesus (1994), publicada 17 anos após sua morte. O livro, 

resultado de pesquisas em jornais e em seus manuscritos, e de vários 

depoimentos de pessoas próximas a ela, como seus filhos Vera Eunice de 

Jesus Lima e José Carlos de Jesus, nos revela a “verdadeira” história da 

escritora, apresentando outras faces, que ficaram ocultas nos diários e 

autobiografia, dessa Cinderela, que ao contrário da branca, ainda é 

desconhecida de muitos. Neste sentido, o texto nos instiga a querer conhecer 
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esses momentos raros, que a edição dos livros não nos permitiu vivenciar, 

como a alegria de Carolina, a sua relação com os jornalistas, com a música e 

com o teatro, enfim, passagens que nos levarão a olhar a autora para além dos 

rótulos e subtítulos, para além de todo trabalho de marketing e de toda 

tentativa de construção de um fenômeno em torno da ideia da “favelada que 

escreve”, para, finalmente, podermos ler suas palavras. 

O método utilizado pelos biógrafos consistia em, juntamente com a 

captação de depoimentos e leitura dos seus manuscritos, buscar imagens. 

Pois, para eles, embora essas não fossem utilizadas na biografia, poderiam 

revelar aspectos da vida de Carolina que passam despercebidos da retórica 

escrita. (MEIHY; LEVINE, 1994, p.207). Outra justificativa para a pesquisa de 

imagens é que estas oferecem um “ar de autenticidade” aos fatos, como se o 

que estivesse fotografado fosse certamente verdadeiro (BURKE, 2004, p.26). 

Sendo assim, nesta busca por tentar compreender essa complexa mulher, 

resolvemos adotar o mesmo método dos biógrafos, e identificamos outras 

faces de Carolina, a partir da leitura de imagens, manuscritos e depoimentos.  

2.1 A famosa 

FIG.1. Carolina Maria de Jesus lendo a matéria que saiu sobre ela no jornal. Foto (...) 

Engana-se quem pensa que o maior sonho de Carolina Maria de Jesus 

era a casa de alvenaria. Embora esse fosse um desejo, que ficou bem 

enfatizado em Quarto de despejo (1960), este não era seu maior sonho, nem 
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objetivo final com a publicação de seu livro. Seu maior objetivo era ser 

reconhecida enquanto artista, ser famosa: 
Sensatamente Audálio Dantas definiu que Carolina sempre buscou a 
glória. (...) a via comum no Brasil para a qualificação artística do 
negro tem sido através principalmente do rádio. Em outros terrenos, 
os homens, pela carreira futebolística, têm conseguido destaque. Nos 
limites da atividade feminina Carolina tentou tudo. O próprio Audálio 
Dantas complementa sua frase dizendo que ela tinha um fascínio 
pelo brilho. Ela não só pretendia lançar livros, como queria ser artista 
de teatro, cantora, aparecer na televisão...(MEIHY;LEVINE, 1994, 
p.161)  

A imagem acima reforça a afirmação de Dantas, pois, vemos Carolina Maria de 

Jesus lendo uma matéria de jornal sobre ela mesma. Apesar de não termos a 

informação exata sobre a data e a origem da imagem, supõe-se que, devido à 

simplicidade de seus trajes, provavelmente a fotografia foi tirada logo após o 

lançamento do Quarto de despejo (1960), quando ela ainda não havia recebido 

o dinheiro sobre os direitos autorais, ou talvez no período em que ela já estava

“caindo” no esquecimento, e não tinha mais condições para sustentar seus 

“luxos”. Porém, independente da época na qual foi registrada, sem dúvida, tal 

imagem é a metáfora da realização do sonho de Carolina: ser famosa.  

Mesmo sendo extremamente vaidosa, o traje simples, o lenço a cobrir-

lhe os cabelos, parecem não incomodá-la, pois o foco da câmera é o nome 

“Carolina Maria de Jesus” na primeira página do jornal. Na verdade, se 

observamos bem, nem o fato de ainda possuir vários livros na mesa para 

serem vendidos, é um problema para ela. Ao analisarmos a fotografia, fica em 

nós a sensação de que nada a abala se sua imagem está em evidência, nem 

mesmo, uma baixa vendagem de sua obra. Estava feliz, tinha seu rosto nos 

jornais, as pessoas a admiravam. Isso se confirma quando lemos os 

depoimentos de pessoas próximas a ela, como o de sua filha Vera Eunice de 

Jesus Lima, que narra que a mãe não sabia lidar com dinheiro, era muito 

desligada para isso, o que a preocupava era os autógrafos, as entrevistas, os 

programas de rádio e televisão, enfim, tudo que lhe desse a oportunidade de se 

exibir. (LIMA, 1994, p.75). Quando não era mais um “sucesso”, a maior tristeza 

de Carolina não era nem o prejuízo que teve com a publicação de seus últimos 

livros, mas perceber que o jornal falava mal dela, essa foi a grande decepção 

de Carolina, que a fez se mudar ás pressas para o sítio e se afastar totalmente 
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da imprensa. Agora queria distancia do barulho. Só queria trabalhar na terra, 

ler e escrever.  (LIMA, 1994, p.80). 

O jornal e os jornalistas são elementos importantes para 

compreendermos a trajetória de Carolina Maria de Jesus. Carolina era leitora 

assídua de jornais, gostava de estar sempre bem informada dos 

acontecimentos, principalmente das notícias sobre política. O jornal era 

símbolo de autenticidade e o jornalista era sinônimo de cultura, inteligência, 

sabedoria, características que Carolina admirava. A autora tinha o costume de 

frequentar o jornal, conversar com os jornalistas e até publicava poemas e 

vários outros textos no jornal “O defensor”. Quando saia alguma coisa sobre 

ela ou dela no jornal, gostava de comprá-lo, recorta-lo e acomodá-los em uma 

pasta (LIMA, 1994, p.68). Depois mostrava para as pessoas que lhe eram 

importantes, como amigos, patrões e os próprios jornalistas. Gostava de ter 

aquele feed-back,saber a opinião das pessoas sobre ela, seus escritos. Antes 

mesmo de conhecer Audálio Dantas, em abril de 1958, ela gostava de estar 

naquele meio jornalístico, de pessoas cultas, que falavam bem, que sabiam 

discutir e denunciar as coisas erradas. E foi por meio de um jornalista, o Sr. Vili 

Aureli, que Carolina descobriu-se poetisa: 
dia cinco de fevereiro de 1941, eu fui na redação das folhas, narua do 
Carmo. Falei com distinto jornalista Sr. Vili Aureli. Mostrei-lhe os meus 
escritos e pergunte o que era aquilo que eu escrevia. Ele olhou-me 
minuciosamente, sorriu e respondeu-me: 
- Carolina, você é poetisa!. (JESUS, 1994, p.187) 

Vili Aureli até publicou uma reportagem sobre Carolina, em 1946, intitulando-a 

“poetisa negra”, porém a reportagem não teve muita repercussão. (DANTAS, 

1994, p.104). Contudo, Carolina confiava naquilo que os jornalistas falavam e 

após a conversa com Vili Aureli, a autora começou a assumir-se escritora, a 

posicionar-se como a tal “poetisa negra”. Costumava pedir para que os 

jornalistas lessem seus textos e até para que eles intermediassem seu contato 

com editoras. Sendo assim, ver-se no jornal era algo muito significativo para a 

autora.  
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Carolina Maria de Jesus com Audálio Dantas na favela do Canindé. Foto: Acervo Ruth de Souza, 1961. 

 Audálio Dantas foi quem assumiu o título de “descobridor” de Carolina 

Maria de Jesus, mas, não só isso, ele foi também a pessoa que administrou 

toda a sua carreira e, apesar das brigas, Carolina tinha grande admiração e se 

analisarmos seus relatos, pode-se perceber até certa “paixão” pelo jornalista: 
O Audálio foi uma das poucas pessoas em quem minha mãe confiou. 
Se ele prometia que ia fazer, ela não se preocupava. Até nosso 
dinheiro, das viagens, das apresentações ele cuidava. Eu também 
gostava bastante do Audálio, além do mais conseguia trabalhar com 
Carolina e como se sabe a teimosia da minha mãe não era moleza. 
Não foram todas as pessoas que conseguiram aguentá-la: minha 
mãe era IN-TRAN-SI-GEN-TE! Mas, se tinha uma coisa que ela não 
suportava era ser controlada pelos outros. Ela queria mandar no 
próprio nariz. Foi aí que o Audálio não soube entendê-la. Resultado: 
separaram-se. (LIMA, 1994, p.79) 

A imagem com Audálio era mais frequente que a imagem com outros 

escritores. Não que os outros escritores da época não se interessassem por 

Carolina, mas, percebia-se o movimento inverso, Carolina se sentia mais a 

vontade com os jornalistas do que com os outros escritores. Parecia que os 

repórteres tinham mais a dizer, sobre sua obra do que seus colegas de 

profissão. Outro ponto relevante é que Carolina pouco leu de seus 

contemporâneos. Como o que lia vinha do lixo, teve mais acesso aos seus 

antecessores. Contudo, o que se conclui é que o jornal foi peça fundamental 

não só para sua descoberta enquanto escritora e seu sucesso, mas para a 

descoberta de si, talvez porque a escritura de Carolina passava pela verdade, 

pelo realismo do que vivia, pela escrevivência, assim como espera-se que 

sejam os textos jornalísticos. 
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2.2 A escritora 

Carolina Maria de Jesus em seu barraco no Canindé. Foto: Arquivo do Jornal “Ultima Hora” 1952.

Carolina Maria de Jesus expõe clássicos da Literatura para o fotografo, 

em seu barraco no Canindé. Em meio às roupas penduradas, sobre a cama 

bagunçada, a autora apresenta seus mestres, aqueles que guiaram sua vida, 

os livros. (JESUS, 2007, p.154). Provavelmente, tal fotografia, que foi tirada 

antes da autora tornar-se conhecida, é montada, ou seja, não é natural. Pois, 

sabe-se que Carolina não tinha muitos livros em casa, a maioria eram lidos e 

posteriormente vendidos. Contudo, a montagem é comum quando se trata de 

retratos, pois geralmente, deseja-se construir uma imagem ideal da pessoa 

fotografada. Sendo assim, elas podem mentir, construindo essas imagens de 

modo a apresentar seus modelos da forma que eles queriam ser representados 

e não revelá-los como são verdadeiramente. Por isso, os retratos não são 

confiáveis. (BURKE, 2004, p.31-32). Porém, por mais que a fotografia tenha 

sido mera montagem para impressionar quem a observa, nosso objetivo é 

apontar as verdades em meio às mentiras da imagem. 

 Sabemos que Carolina realmente leu e lia muito. Os livros foram os 

companheiros de toda uma vida. Percebe-se em seus relatos que desde que 

fora alfabetizada, a autora passou a ler constantemente, e durante a 

adolescência até o fim de seus dias, esta atividade tornou-se mais intensa.  

Teve acesso a muitos clássicos como Edgar Alan Poe, Machado de Assis, 
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Casimiro de Abreu. Camões, Gonçalves Dias, Tomás Antônio Gonzaga, 

Cervantes, Euclides da Cunha, Camilo Castelo Branco, Victor Hugo, entre 

outros, provavelmente encontrados nas bibliotecas dos antigos patrões 

(MEIHY; LEVINE, 1994, p.21-22), no lixo. A outra verdade é que todos esses 

clássicos serviram de inspiração para a sua escrita e formação enquanto 

escritora. Carolina Maria de Jesus mergulhou no estilo desses escritores e, 

mais fortemente, os românticos foram os que mais marcaram sua escritura e 

imagem de poeta. Imagem esta, que ficou oculta nos relatos do cotidiano. 

Sabe-se que um dos motivos do rompimento da parceria entre Carolina 

Maria de Jesus e Audálio Dantas foi o desencontro de interesses. Carolina era 

uma escritora e queria ser reconhecida por isso, enquanto Audálio a via como 

uma diarista e queria que ela se limitasse a isso. (JESUS, 1994, p.96). No 

prefácio de Casa de Alvenaria, Audálio Dantas confirma sua preferência pelos 

diários e explicita seu desinteresse pela obra ficcional de Carolina: 
Agora você está na sala de visitas e continua a contribuir com esse 
novo livro, com o qual você pode dar por encerrada a sua missão. (...) 
Guarde aquelas “poesias”, aqueles “contos” e aqueles “romances” 
que você escreveu. A verdade que você gritou é muito forte, mais 
forte do que você imagina, Carolina, ex – favelada do Canindé, minha 
irmã lá e minha irmã aqui. (DANTAS, 1961, p.10).  

E  os depoimentos dos filhos da autora revelam que o desejo dela era diferente 

do que queria seu “descobridor”: 
Mesmo com o sucesso do Quarto Zé Carlos insiste em mostrar que o 
talento materno era mais largo que a avenida aberta por aquele texto. 
Afirma: ela gostava de escrever RO-MAN-CE. Em vez de ajudar, os 
editores atrapalhavam, pois o pessoal da direção queria continuar 
com aquelas “fofoquinhas” de diário. Logicamente a superioridade de 
Carolina enquanto mulher de letras seria, ao ver do filho, muito mais 
profunda que os interesses comerciais dos editores alcançavam. Para 
provar essas afirmativas declara Vera com orgulho: só aqui em casa 
tenho três romances inéditos dela, escritos a mão, em caderninhos.” 
(MEIRY;LEVINE, 1994, p.151)   

Como o interesse da imprensa se limitava na construção da imagem de 

uma “favelada que escreve”, Carolina Maria de Jesus nunca recebeu o apoio 

de Audálio Dantas para a publicação de sua obra ficcional. Nós, leitores, fomos 

privados de conhecer a obra dessa escritora e ela morreu sem ver um dos seus 

maiores sonhos realizados, a publicação do seu livro de poemas. As duas 

únicas obras de ficção publicadas enquanto Carolina estava viva, Pedaços da 

fome (1963) e Provérbios (1963), foram produzidas por ela, com o dinheiro 
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ganho com as vendas de Quarto de despejo, mas não fizeram sucesso, pois 

não interessavam à mídia, nem ás editoras: 
Não se sabe ao certo o quanto estas duas publicações venderam, 
mas os números foram ínfimos. Não se encaixavam na “sagrada 
tríade” do estereótipo de mulher, negra e pobre, onde as editoras 
gostariam que elas estivessem. “Minha mãe ficava triste com tudo 
isso. Na época, ninguém a via como escritora. Foi uma grande 
frustração não conseguir sair da coisa do diário.” Relembra Vera 
Eunice. (GOMES, 2014, p.42)  

O movimento para construção da imagem da “favelada” em detrimento da 

escritora foi tão grande, que se confirma até pelo acervo de fotografias 

existente de Carolina, pois percebe-se que há um número maior de fotos da 

autora na favela e com vestimentas simples, do que fora dela. 

Diante disso, o que temos atualmente é uma vasta produção ficcional de 

Carolina Maria de Jesus ainda inédita, como: peças teatrais, romances, contos, 

poemas, aforismos, entre outros gêneros, esperando para ser publicada. 

2.3 A artista 

Carolina Maria de Jesus em seu barraco no Canindé. Foto: Acervo do Jornal “Última hora”, 1952. 

Carolina Maria de Jesus sem lenço nos cabelos e com uma bela roupa, 

faz pose para o fotografo e apresenta, com entusiasmo, seu rádio. Talvez, o 

bem material mais caro de Carolina. Caro por ser um eletrônico, caro por ser 

querido pela autora. Há em seus diários, o relato de um episódio, no qual seu 

rádio quebra e ela gasta praticamente todo dinheiro que ganhou no dia para 

183



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
consertá-lo, tamanha era a “dependência” que Carolina tinha do objeto. Na 

verdade, a “dependência” não era do objeto, mas, do que ela tinha por meio 

dele: música, notícias e as radionovelas. Acomodado em lugar especial em seu 

barraco, suspenso, enfeitado com uma toalhinha de crochê, o aparelho era 

suporte onde ela apoiava as fotos de pessoas queridas. Também trazia calma, 

alegria e poesia, mediante o contexto conturbado que ela era obrigada a viver: 
Hoje eu estou cantando. Estou alegre e já pedi aos visinhos para não 
me aborrecer. Todos nois temos o dia de alegria. Hoje é o meu! (...) 
Eu sou alegre. Todas as manhãs eu canto. Eu sou como as aves que 
cantam apenas ao amanhecer. (...) Liguei o radio para ouvir uns 
dramas. (JESUS, 2007, p.24-25). 
 

 Assim como os livros, o rádio também tornou-se fonte de inspiração para 

uma artista múltipla como Carolina Maria de Jesus, que escreveu peças 

teatrais semelhantes aos melodramas que ouvia e na ânsia por mostrar sua 

arte ao mundo, compôs, cantou e gravou 12 músicas em disco intitulado 

Quarto de despejo: Carolina Maria de Jesus canta suas composições, bancado 

por ela em 1961: 
Minha mãe também queria cantar no rádio, ser atriz... O que dava 
para aproveitar, ela aproveitava. Não conseguiu cantar no rádio, mas, 
imagine, gravou um disco de samba. As letras foram compostas por 
ela mesma, contando as histórias do livro em versos. Um maestro 
amigo compôs a melodia e pronto! Ainda tenho a fita, mas o disco 
sumiu das lojas. (LIMA, 1994, p.78).  

 
 Cantar sempre foi um desejo de Carolina, porém, Audálio Dantas nunca 

permitiu. O repórter nunca deixou que ela fizesse nada que não fosse coerente 

com o diário. (LIMA, 1994, p.78). Mas, Carolina era determinada e 

independente. Se seu desejo era cantar, não seria Audálio que ia conseguir 

impedi-la. Além de gravar o disco sem permissão do agente, costumava 

divulgá-lo, cantando e declamando poemas durante palestras e entrevistas que 

dava por causa do Quarto de despejo.  

Antes de ficar famosa e aparecer na televisão, o circo era o espaço de 

divulgação de sua arte “se chegasse um circo pelas redondezas, o diretor logo 

recebia uma visita dela se oferecendo para atuar.” (JESUS, 1994, p.91).  Ela 

cantava, declamava poemas, atuava, o show era completo e todo autoral, até 

nas roupas, que eram fantasias confeccionadas por ela. (JESUS, 1994, p.92). 

O desejo de estar em destaque era tão grande que, conforme narra Vera 

Eunice, quando uma companhia de teatro manifestou interesse em transformar 
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o Quarto de despejo em peça teatral, sua mãe declarou que só permitiria a

montagem, se ela interpretasse “Carolina” no espetáculo. Tal condição foi 

motivo de muita discussão entre ela e Audálio, que era totalmente contra. Por 

fim, a peça saiu sem ela. Ruth de Souza, que já era atriz profissional e tinha 

semelhança física com Carolina, acabou interpretando o papel. “Só que no dia 

da estreia foi o maior escândalo. Durante a apresentação, minha mãe gritava 

da plateia: Não é nada disso! Está errado!” (LIMA, 1994, p.78). 

Além do circo e do teatro, outro espaço que a autora se identificava 

eram os desfiles de Carnaval. Estes eram, sem dúvida, seu momento predileto. 

“Outro sonho realizado graças ao livro foi a participação no carnaval, por 

exemplo. Ela A-DO-RA-VA o carnaval! E com o dinheiro do Quarto de despejo 

ela mandava fazer as fantasias mais lindas para o desfile de rua” recorda Vera 

Eunice em seu depoimento publicado em Cinderela Negra (LIMA, 1994, p.78). 

A imagem de Carolina Maria de Jesus confeccionando ou comprando 

fantasias é recorrente nos depoimentos de quem conviveu próximo a ela e 

revela seu fascínio pela festa popular. Seu filho José Carlos de Jesus reforça:  
Uma das maiores carnavalescas que conheci foi minha mãe. Os 
cinco dias de folia eram mais que sagrados para ela. Era bonito de 
ver o samba no pé da Carolina! A avenida dos desfiles, lotada, a 
música esquentando, e a Carolina no samba... Todos os anos ela 
vestia sua fantasia de penas de galinha carijó e arrepiava até o sol 
raiar. (JESUS, 1994, p.90-91) 

Além dos filhos, o pesquisador Robert Levine, ao descrever suas 

impressões sobre a escritora e sua obra, narra a experiência que teve ao ver 

as imagens do dia da mudança de Carolina do Canindé, quando ela carregava 

uma fantasia de galinha. “Talvez a mais espetacular das imagens seja ela, 

transportando da favela para a casa de alvenaria, a sua fantasia de galinha 

carijó. Isto evidenciava não apenas o gosto pelo carnaval, mas, sobretudo, a 

vocação para o destaque.” (LEVINE, 1994, p.208).  

Carolina tinha gosto pela performance, pela teatralidade, e sua arte 

ultrapassava o papel, a literatura. Carolina era toda poesia.  Seu poder de 

expressividade estava em todo o seu ser. A arte era a sua forma de lidar com o 

sofrimento real, a miséria era matéria e inspiração para a sua obra. Tanto que o 

período no Canindé foi o momento que mais produziu “No Canindé, geralmente 

à noite, a nossa situação favorecia a sua atividade criativa. Sua miséria era 

compensada pelos livros.” Recorda seu filho José Carlos. (JESUS, 1994, p.93). 

185



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Talvez isso explique, a preferência pelo ficcional, pois na ficção, produzia para 

si, imagens impossíveis na sua realidade. “Enquanto escrevo vou pensando 

que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol.(...) É preciso criar 

este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. (JESUS, 2007, 

p.60). Uma imagem que habita a memória de Vera Eunice e ilustra as

afirmações acima é a de um figurino que sua mãe usava em suas 

apresentações no circo: “Era um vestido comprido (...) onde ela costurava 

pequenas lâmpadas, daquelas de natal. (...) Para mim é uma lembrança muito 

forte ela toda iluminada declamando poesias no circo”, conta Vera emocionada. 

(GOMES, 2014, p.43). Carolina vestia-se de luz, tamanha era o seu desejo de 

ser vista, ouvida, brilhar. 

Além de uma artista determinada, surpreendente e múltipla, Carolina era 

vaidosa e apaixonada. A todo o momento havia o desejo de atrair a atenção 

das pessoas para si e para a sua obra. Como vimos, ela adorava se exibir, 

porém, queria apresentar sua melhor imagem. Uma de suas maiores 

reclamações no Canindé era com o fato de não sobrar dinheiro para comprar 

sabão e por isso, ela ser obrigada a andar suja pela cidade. (JESUS, 2007, 

p.99). Percebe-se nas imagens e em seus relatos que, uma das primeiras

coisas que Carolina fez ao sair do Canindé foi tirar o lenço da cabeça e 

comprar roupas novas. Tal fato foi tratado pela imprensa como 

“extravagâncias” e até o motivo de sua ruína, “diziam que minha mãe gastava 

dinheiro à toa, desperdiçava...” (LIMA, 1994, P.80). Ora, será que uma artista 

não tem o direito de ter uma roupa bonita para se apresentar? Além da roupa, 

a autora adquiriu acessórios, como brincos e colares. E narra, José Carlos que 

em 1954, sua mãe ganhou de Jânio Quadros uma dentadura e um tratamento 

para uma ferida que possuía na perna “Mais que um alivio para ela, isso foi 

uma benção, porque além da dor estava a vaidade.” (JESUS, 1994, p.91). 

Observemos a fotografia a seguir: 
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Carolina Maria de Jesus autografando seu livro. Foto (...). 

É noite de autógrafos e a modelo de perfil, exibe para o fotografo o 

acessório no cabelo, o brinco e o colar. Provavelmente, antigos patrões 

estavam presentes no evento e a autora se vestiu como suas antigas patroas, 

como a dama que desejava ser. Para cada viagem, cada evento, novas roupas. 

Passados os tempos de “glória”, nos últimos registros de Carolina, o lenço e as 

roupas velhas voltaram a compor a sua imagem. 

O estado de paixão que a autora vivia era independente do sucesso, era 

constante. Sabe-se que ela foi muito namoradeira e a julgaram de ser muito 

ingênua e facilmente enrolada pelos homens. Se a afirmação é verdadeira, não 

sabemos. O que vemos é um ser apaixonado e como essa paixão interfere na 

produção da autora. Como é comum nos artistas, Carolina era capaz de 

contemplar o cotidiano e retirar-lhe imagens que só os românticos e 

apaixonados conseguiriam extrair, ora belas, ora tristes, mas sempre um 

constante transbordar de sentimentos e emoções. “Fiz comida. Achei bonito a 

gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante! (...) Quando puis a 

comida a comida o João sorriu. Comeram e aludiram a cor negra do feijão. 

Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia.” (JESUS, 2007, 

p.44). A paixão perpassa toda a obra de Carolina. Paixão pela vida, pelos

filhos, pelos livros, pela música, pelos homens, pela liberdade, pela poesia. A 

paixão foi mote para a sua vida, para a sua escrevivência. 
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Diante de tudo que pudemos vivenciar durante a produção deste artigo, 

a imagem que Carolina nos deixa é a de uma mulher apaixonada pelo mundo, 

pelas pessoas e por todos ao seu redor. Que ao “desfilar” pelas passarelas da 

vida revela a imagem da mãe batalhadora, da filha carinhosa e da mulher que 

lutou incansavelmente pelos seus sonhos. Embora tenha vivenciado os dois 

lados extremos da vida, soube admirar, experimentar e apreciar tudo o que 

passara ao seu redor e principalmente, ter consigo a capacidade de ser grata 

por tudo que lhe fora proporcionado, seja na miséria total em meio à favela, 

seja na simplicidade de uma casa de alvenaria. 

REFERÊNCIAS: 

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Trad. Léa Novaes. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1990. 
BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Trad. Vera Maria Xavier 
dos Santos. Bauru: EDUSC, 2004. 
CARVALHO, Jéssica da Silva. (Org.). “Fotografias do jornal Ultima hora: 
Arquivo Carolina Maria de Jesus”. In: Projeto fotografias do jornal Ultima hora 
2014-15. http://fotografiasdoultimahora.com.br/arquivo-fotografico-carolina-
maria-de-jesus/ Acessado em 23/04/15 ás 12:08hs. 
DANTAS, Audálio. “Casa de Alvenaria: história de uma ascensão social”. In: 
JESUS, Carolina Maria de. Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada. Rio 
de Janeiro: Paulo Azevedo LTDA, 1961. pp. 5-10. 
_______________. “Depoimento”. In: MEIHY, José Carlos Sebe Bom. LEVINE, 
Robert M. Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 1994. pp. 102-107. 
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves, 
São Paulo: ED.34, 1998. 
GOMES, Christiane. “Bitita: para além dos quartos de despejos e das casas de 
alvenaria.” In: Vários autores. O menelick 2º ato. São Caetano do Sul/SP. 
AnoIV – Edição ZEROXIV. Out/Nov/Dez, 2014. pp. 36-45. 
JESUS, Carolina Maria de. Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada. Rio 
de Janeiro: Paulo Azevedo LTDA, 1961. 
______________________. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São 
Paulo: Ática, 2007. 
_____________________. Diário de Bitita. Sacramento: Editora Bertolucci, 
2007. 
______________________. “Minha vida”. In: MEIHY, José Carlos Sebe Bom. 
LEVINE, Robert M. Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. pp. 172-190. 
JESUS, José Carlos. “Depoimento”. In: MEIHY, José Carlos Sebe Bom. 
LEVINE, Robert M. Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. pp. 88-101. 

188



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
LEVINE, Robert M. “Um olhar norte-americano”. In: MEIHY, José Carlos Sebe 
Bom. LEVINE, Robert M. Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus. 
Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. pp.199-209. 
LIMA, Vera Eunice de Jesus. “Depoimento”. In: MEIHY, José Carlos Sebe Bom. 
LEVINE, Robert M. Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. pp. 64-87. 

189



Artigos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

O sistema mágico: a imprensa, a publicidade e os valores 
femininos presentes no cinema (1927-1941). 

Rafael da GAMA (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  PUC-SP) 

Resumo: 

Esta pesquisa analisa como parte da imprensa belenense nas décadas de 20 a 40 

(1927-1941) retrata determinados modelos do “feminino” representados pelo 

cinema através de matérias, ilustrações e anúncios publicitários, procurando 

trabalhar com o imaginário da mulher comum. Analisaremos as revistas de 

variedades “A Semana”, “Belém Nova” e “Pará Ilustrado”, e o jornal de grande 

imprensa “Folha do Norte” e assim, perceberemos como, através da estrela de 

cinema, os ideais femininos retratados pela imprensa se articulavam a um modelo 

de mulher representado pelos filmes, constituindo um tipo ideal de estética e 

comportamento a ser seguido. Pela a análise da propaganda de produtos 

femininos veiculado por jornais e revistas, percebemos como os anúncios 

publicitários os retrata como se fossem “artefatos mágicos” prometidos a mulher 

comum para a conquista do modelo estético e comportamental exibido pelo 

cinema.    Percebendo a mídia e a publicidade como um agente ativo no meio 

urbano, utilizado por grupos sociais para a difusão de comportamentos, valores, e 

imaginários através venda de produtos propagandeados.  

Palavras-chave: Mulher, Mídia, Propaganda. 
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Os principais atores e atrizes que interpretariam os protagonistas das 

histórias sempre enfocados nas matérias serviam para mostrar a boa qualidade do 

filme, mas a própria matéria também contribuía para reforçar o fascínio em torno 

desses atores e atrizes. A partir dessas abordagens, percebemos como a revista 

retratava os filmes, e os ideais que a revista tinha interesse de propagar ao 

articular os valores sociais presentes no cinema em seu conteúdo.  
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Na matéria sobre o filme “Duas Vidas”, as imagens do casal de atores 

protagonistas ocupam uma boa parte da página. Na estrutura da matéria se nota a 

importância atribuída pelo articulista às cenas do filme em que aparecia o casal, 

desde as fotografias de cenas publicadas no canto esquerdo da página, quanto na 

fotografia do casal abaixo, podemos perceber essa valorização dos atores 

principais. Suas imagens expressam uma ideia de um casal belo e romântico. O 

texto nos dá um melhor direcionamento sobre o modo como a revista trabalhava 

estes atores. 
Charles Boyer e Irene Dunne, figuras de grande projeção no 
mundo cinematográfico, artistas de valor, inteligentes, versáteis e 
cultos, são os protagonistas! Interpretes brilhantes, admiráveis, 
perfeitos!  Duas vidas recebeu de Charles Boyer e Irene Dunne um 
que de espiritual e puro.1 

Não foi citado nenhuma vez no texto a história do filme, nem sabemos o 

nome dos personagens os quais estes atores interpretaram. A revista se utiliza da 

fama dos atores e atrizes como um atrativo a ser posto no anúncio para criar um 

interesse nos seus leitores para assistirem ao filme.  Ela exalta os dois atores, os 

descrevendo, como “artistas de grande valor”, “versáteis”, “cultos”, “interpretes 

brilhantes”, “perfeitos”.  No decorrer da matéria podemos ver ainda mais o uso da 

figura dos dois enquanto instrumento de fascínio para os  leitores. No canto 

inferior do anúncio, abaixo da figura de Charles Boyer e Irene Dunne juntos, o 

autor publica um pequeno trecho: “Charles Boyer e Irene Dunne, o perfeito 

amoroso e a dama perfeita aparecem juntos, pela primeira vez, em duas vidas” 2. 

Mais interessante que anunciar a própria história do filme, a revista tecia 

comentários sobre os atores protagonistas. Percebemos assim a importância dada 

a eles na construção positiva dos filmes, e o quanto os atores ganhavam uma 

projeção a ponto de serem a principal referência utilizada pelos anúncios para os 

promoverem.  

Havia na matéria uma mensagem especial voltada para o público feminino 

em um dos trechos isolados da página.  “Duas vidas, além do seu romance e dos 

1 “Duas vidas”. Pará Ilustrado. Belém, 25 jan. 1941. 
2 “Duas vidas”. Pará Ilustrado. Belém, 25 jan. 1941. 
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seus interpretes, possui ainda uma outra atração para o mundo feminino: as 

importantes toiletes de esportes e de soirée usadas por Irene Dunne.”. O autor do 

texto faz uma referência às indumentárias que Irene Dunne utilizaria no filme.3 há 

um interesse do autor em mostrar esses momentos para o público, em especial ao 

público feminino, se utilizando do luxo e glamour com que é retratada no filme 

como um atrativo para as leitoras. A vestimenta que Irene Dunne apresentará a 

história, é sugerida pela revista como um modelo ideal de moda, que seria um 

bom referencial a ser adotado pelas espectadoras. 4Irene Dunne na matéria era 

apresentada como um modelo e referência de estética e comportamento 

femininos, daí a forte projeção na matéria para os atores e mais especificamente a 

ela. Modelo esse o qual a revista incentivava as leitoras a se espelhassem. 

        As revistas de variedades que eram publicadas em Belém, constantemente 

publicavam os cartazes dos filmes que passariam nas sessões na última página, 

sempre havia uma propaganda do filme que seria passado. O interessante, é 

perceber a atriz de cinema como um enfoque dos cartazes.  

3 O termo “Soirée” é utilizado tanto para descrever uma indumentária luxuosa quanto para reuniões 
de pessoas com elevado poder aquisitivo que se encontravam e exibiam através de sua 
indumentária todo o luxo que estes ostentavam. 
4 Ao assistirmos a história, percebemos que a personagem de Irene Dunne sempre estava vestida 
com roupas de alto custo. Sempre utilizando belas joias e maquiagem. No filme, Irene Dunne era 
uma mulher que se aproximava dos homens ricos apenas por interesse financeiro, até conhecer o 
seu grande amor, o protagonista interpretado por “Charles Boyer”. 
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5

Primeiramente notamos a centralidade da propaganda do filme em cima 

da atriz, a imagem dela é destacada e valorizada. Há diversos trabalhos nas 

ciências sociais, e mais especificamente na área de história, que trabalham com 

essa relação das estrelas de cinema na propaganda.  Edgar Morin, na sua obra 

“As estrelas: mito e sedução no cinema”, aponta em seus estudos que “desde 

1919, o conteúdo, a direção e a publicidade dos filmes gravitavam ao redor da 

estrela”.6 Esta estratégia de mercado da indústria cinematográfica ele denomina 

como star system. 

5  Revista: A semana, 1921 
6 MORIN, Edgar. Estrelas: Mito e sedução no cinema. São Paulo: José Olympio, 1972, p.8. 

194



Artigos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

O cartaz deixa claro que a personagem principal do filme tem o hábito de 

fumar. Além disso, a imagem passa uma ideia positiva com relação a este hábito, 

pois a imagem de Pola Negri fumando está associada a uma imagem de beleza e 

sofisticação. Isso pode ser notado através da imagem do cartaz mostrando a 

beleza da atriz e sua felicidade ao sorrir, tendo o letreiro abaixo da imagem 

consolidando a informação da imagem, classificando Pola Negri como “Atriz 

soberana da scena muda alemã”, e a “estrela fascinante, cujos sorrisos 

embriagam e de olhares empolgam”.  A exposição da heroína do filme vinculada 

ao cigarro mostra a ação de fumar como um costume não apenas positivo, como 

também belo e moderno, o que nos sugere a influência do comportamento dessas 

personagens nos hábitos de muitas mulheres que viam estes filmes. As 

personagens dos filmes simbolizavam os costumes ditos como modernos e tão 

valorizados sendo, dessa forma, absorvidos pela população belenense.  

Este trecho é pertencente a uma matéria intitulada “A mulher e o cigarro” 

da revista Pará Ilustrado, uma revista na qual muito se conta sobre o cotidiano da 

população belenense na década de 40, e onde os hábitos femininos não poderiam 

deixar de ser notados. Vemos uma continuidade desse discurso positivo do fumo, 

e o atrelamento dessa mentalidade aos valores trazidos pelo cinema. 
[...] Nota-se que a mulher, se fuma, costuma ainda faze-lo com 
receio nos salões [...] Mas a mulher elegante póde estar 
convencida que o que faz os costumes é a civilisação. O paíz 
acompanha os surtos do progresso que vai pelo mundo. Segue-os 
a risca. O cinema tem sido um espelho de Brigantium em que ellas 
aprendem o que há de novo na crosta da Terra [...]7  

      A matéria mostra a opinião do autor com relação a muitas mulheres terem 

aderido ao costume de fumar. De fato, o discurso do texto apoia esta prática, 

denunciando inclusive algumas resistências sociais a ela. Mas, uma informação 

interessante é o fato do autor apontar o cinema como um espelho de 

aprendizagem, onde elas assimilam os modismos estrangeiros importados através 

dos filmes. Podemos perceber o ato de fumar como um desses modismos. A 

mulher, ao frequentar as salas de cinema, tinha acesso a filmes onde a heroína da 

7 Pará Illustrado, 1940 
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história tinha o hábito de fumar, era um dos valores ditos modernos, tão 

valorizados pela população belenense, o cinema era considerado “templo” dessa 

modernidade (CARNEIRO, 2008).   

Por trás de todo esse incentivo ao fumo, podemos perceber um ideal 

empresarial, a publicidade do cigarro. Na própria revista “Pará ilustrado”, onde se 

publicou a matéria “A mulher e o cigarro”, nota-se diversas vezes as propagandas 

de cigarro da marca “Continental”.  

8

8 Pará Illustrado, 06\04\1940 
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9

Nos anúncios da marca continental, o uso da figura feminina é sempre 

central. Percebemos que em ambas, a mulher retratada sempre nos passa uma 

ideia de jovialidade, beleza e glamour, associando o cigarro a essa ideia. Na 

primeira propaganda, o cigarro é claramente retratado associado a um elemento 

de beleza e vaidade, pois percebemos na gravura a mulher se arrumando, 

passando um forte batom, e, a seguir, acendendo um cigarro, o que associa a 

marca e o hábito de fumar a uma estética de beleza e sedução femininas. Na 

segunda gravura, a propaganda passa a mensagem de que o ato de fumar é um 

elemento poderoso para se chegar a esse ideal de mulher bela, glamorosa e que 

se põe em pé de igualdade com o homem.  

9 Pará Illustrado, Marca Continental,  06\04\1940. 
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Em muitos filmes cenas de mulheres fumando são recorrentes. O fumo 

aparece como um elemento de sua personalidade sensual, glamorosa e altiva. 

O’Yaha trabalha com a relação da mulher\erotismo\consumo na publicidade dos 

produtos propagandeados na cultura de massa, na qual, cotidianamente, pernas 

levantadas, peitos estufados, cabeleiras escorridas, lábios entreabertos, nos 

convidam a consumir cigarros, dentifrícios, bebidas gasosas, e outras mercadorias 

que não possuem um conteúdo propriamente erótico. Para além disso, Notamos 

o ato de fumar era associado ao glamour, ao chic. 10 Percebemos assim que a

propaganda de cigarro que circulava em Belém não fugiu desse padrão.  

 Como podemos notar, tanto na imprensa quanto no cinema e na publicidade 

de forma geral, a imagem da mulher estava sendo destacada, centralizada como 

uma das principais figuras da obra cinematográfica e da propaganda de diversos 

produtos. 

Luiza Passerini11 ao falar sobre as mulheres e o consumo de massas nos 

mostra que a maior emancipação da mulher no século XX, seja no trabalho, na 

politica, na vida pública, permitiu-lhe  exercer um novo papel na sociedade, que 

seria tanto de consumidora quanto de administradora da casa. As diferentes 

representações de mulher pela cultura de massas nos mostrava um ideal 

inspirado nesse novo tipo de mulher do século XX,  mais independente da figura 

masculina, que adquiria um maior controle da economia do lar e maior 

participação no mercado de trabalho. O mercado percebeu o seu poder de 

consumo e passou a fabricar produtos voltados exclusivamente para ela. Sandra 

Lucia12 também nos fala sobre essa visão do mercado com relação a mulher 

consumidora, onde havia produtos destinados exclusivamente para o consumo 

feminino os quais a imprensa apresentava através da publicidade.  O tipo de 

mulher que era retratada na revista estava em harmonia com esses valores 

10 Edgar Sousa aborda essa ligação do ato de fumar com o glamour, onde na década de 40 o 
cigarro “popularizou” o fumo. Antes este era restringido a uma elite econômica ao consumo do 
charuto. Com o cigarro, o cidadão comum pode ter acesso ao cigarro por este ter um menor preço, 
a propaganda se utilizava da ideia de luxo do cigarro para propagandeá-lo. 
11 PASSERINI, Luisa. Mulheres, consumo e cultura de massas. In: DUBY, Georges; PERROT, 
Michele (Orgs.). História das mulheres no ocidente. São Paulo: Edabril, 1991. 
12 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Imprensa feminina, revista feminina: A revista feminina no Brasil. 
Projeto História. São Paulo, nº 35, PUC-SP,  2007, p.221-241. 
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urbanos, uma mulher que possuía dinamismo nas atividades diárias, consumidora, 

vaidosa, especialmente com relação a moda e aos produtos de beleza. A 

imprensa nesse período parecia estar bem ligada a publicidade. Podemos refletir 

sobre essa relação da propaganda com os periódicos a partir dos estudos de 

Heloisa Cruz onde segundo a historiadora, o mercado articulou-se a este novo tipo 

de imprensa, “sendo absorvida pelas diferentes publicações, passando também a 

moldar os conteúdos e formas de dizer dessa imprensa”13. Michele Perrot também 

dá um panorama sobre essa relação da mulher do século XX e a publicidade.  

A mulher burguesa e mesmo operária seria soberana, decidindo as 
compras, a difusão do gosto, o sucesso da moda, motor da 
indústria essencial, o têxtil, reinando sobre o consumo. Símbolo 
desse poderio: a linguagem publicitária que se dirige 
primeiramente a ela; os Grandes magazines, espaço feminino por 
excelência, seu reinado.14  

Percebemos que a figura da estrela de cinema se articulava a essas 

constantes veiculações de matérias e propagandas voltadas para o público 

feminino que seguiam esse estereótipo. Uma mulher mais forte, altiva e em pé de 

igualdade com a figura masculina, mas que também era bela, jovial, glamorosa, 

vaidosa e cuidava de si. As propagandas na grande imprensa faziam essa 

associação até mais direta que a revista.  Edições do jornal “Folha do Norte”, além 

dos filmes, temos uma coluna especial sobre dicas de beleza “Segredos de 

Hollywood por Max Factor, jr”. 

A empresa Max Factor15 era uma poderosa marca de cosméticos no 

período, por ser maquiador das atrizes de cinema e pelo fato de seu nome estar 

ligado a indústria cinematográfica, o jornal se utilizava dessas informações não só 

para conferir à sua matéria maior credibilidade junto ao público, demonstrando, 

13 CRUZ, 2000, p.151. 
14 PERROT, Michele. Mon historie des femmes. Minha história das mulheres. São Paulo: 
Contexto, 2007. 
15 Max Factor foi um famoso maquiador dos artistas de cinema, Judeu Polones, Fugiu da Russia 
para os Estados Unidos devido a perseguição dos judeus feita por Nicolau II, desde a Russia, este 
já era um famoso cosmeticista, em Los Angeles, Max Factor criou uma pequena loja Capilar 
Antisséptica para atender os artistas que rodavam filmes curtos, ao criar em 1918 o principio 
harmonia de cores, melhor adequando a maquiagem  ao cinema hollywoodiano. Seu trabalho 
ganhou fama pelo mundo todo. 

199



Artigos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

assim, o quanto a  estética feminina mostrada nos filmes era utilizada como um 

atrativo para as matérias de beleza, mas porque Max Factor era um grande 

empresário envolvido com o universo hollywoodiano. 

No decorrer da matéria, Max Factor16 constantemente faz referencia as 

estrelas de cinema, relatando que estas sempre seguem as suas dicas. 

Como exemplo, desejo pedir às minhas leitoras que analysem as 
mais encantadoras estrelas de cinema. Ellas provam que estes 
conselhos podem causar resultados benéficos , afim de evita a 
aproximação de vestígios da velhice. Frances Dee, Sonja Henie, 
Loreta Young, Danielle Darrileux, Rosalind Russel, Ginger Rogers, 
- apenas para apontar os nomes de algumas – seguem fielmente a 
estes conselhos geraes de como evitar labeos cálidos,  olheos 
cansados e faces flácidas. Não resta a menos duvida que a 
maquillagem pode muito bem esconder, evitar e remedear taes 
condições.17  

O autor pede para suas leitoras analisarem as estrelas de cinema citadas 

e perceberem nelas o resultado de seus conselhos de beleza. E de como reparar 

os sinais de idade. No trecho destacado já podemos perceber objetivo de 

convencer as moças que se elas seguirem essas dicas poderão obter o mesmo 

resultado das atrizes de cinema. A aproximação da coluna de beleza do jornal às 

pessoas concretas ligadas ao cinema também parecia ser utilizada como um 

artificio para dar credibilidade às dicas de beleza publicadas no jornal. 

As matérias veiculadas pela imprensa que nesse período oferecem “dicas 

de beleza” para a mulher, Como afirma Cristina Meneguello (1997) se utilizam dos 

hábitos de alguma estrela de cinema como exemplo de prática desses hábitos. A 

mulher que lia a matéria, tinha nelas um meio de se aproximar da beleza ideal da 

atriz. Na verdade a propaganda ainda chegaria mais além, pois além da estética, 

16 João Braga, ao falar sobre a história da moda no Brasil, trata sobre os cosméticos criados por 
Max Factor em que este percebe a necessidade dos artistas. Max fator criou, em 1918, o princípio 
harmonia das cores, com maquiagens mais adequadas ao cinema da nascente hollywood: cremes 
de consistência fina, flexíveis na pele e em vários tons de gradação, além de perucas, barbas e 
bigodes postiços, feitos com cabelos humanos amarrados fio a fio. Ele também era distribuidor de 
duas marcas de cosméticos já famosas na Europa, a Leichener e a Miner. Logo, os rostos 
maquiados das telas saltaram para as plateias: mulheres de todo o mundo queriam se parecer com 
Pola Negri, Jean Harlow, Bette Davis, Norma Shearer, Joan Crawford, Greta Garbo ou Claudette 
Colbert. 
17 Folha do Norte. Belém, 1941. 
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se propagandeava que ao consumir esses produtos, a consumidora adquiria a 

personalidade da estrela. Era como se os cosméticos propagandeados fossem 

produtos “mágicos”, onde a mulher ao consumi-los, pudesse chegar mais próximo 

daquele modelo estético-comportamental da estrela, propagada pela indústria 

cinematográfica.(p 103)     

Esse fascínio pelas estrelas de cinema construído pelo Star system 

encontra na imprensa um instrumento de promoção, o que contribui para que o 

modelo comportamental e estético dessas atrizes seja valorizado. A publicidade se 

apropria disso para divulgar os produtos voltados para a mulher.  

Walter Benjamin, ao falar da reprodutibilidade técnica da obra de arte, 

afirma que as cópias reproduzidas da arte original através da fotografia 

possibilitaria o acesso de muitos a elas e criaria nas massas a sensação de 

proximidade com o desejado. Segundo Benjamim, os novos veículos midiáticos 

trazem em si a lógica da reprodutibilidade. Ele só se realiza plenamente quando 

cada filme é multiplicado, distribuído e visto simultaneamente por milhares de 

pessoas.18 

Jesus Martim-Barbeiro em sua obra “Dos meios as mediações” compara 

os estudos de Adorno e Horkheimer com os de Walter Benjamin sobre indústria 

cultural e concorda com este último quando argumenta que a morte da “aura” que 

a obra original faz com que as obras de arte que antes se encontravam distantes 

das massas, agora tornaram-se mais “próximas” de um grande número de 

pessoas através da experiência da reprodução. 19 

Em séculos anteriores, o imaginário era estimulado através da magia e da 

religião: Os ritos, os deuses, os templos, as catedrais, a simbologia através dos 

monumentos construídos. Na sociedade moderna, além desses fatores, o mundo 

imaginário também é constituído através do espetáculo proporcionado pela cultura 

do lazer. As imagens reproduzidas nas salas cinematográficas, os cartazes e todo 

o material de imagem e textos relacionados ao cinema, do qual a imprensa era

18 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da 
cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.170. 
19  BARBEIRO, Jesus Martin. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, p.74. 
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eficaz elemento de divulgação, constituíram elementos significativos na 

construção do imaginário social do século XX.20  

Não só o cinema, como também os meios de comunicação de massa 

procuram construir um sentimento de admiração e desejo em relação à estrela de 

cinema, a sua imagem é projetada como um ideal de consumo, o que a transforma 

em mais uma mercadoria elaborada para ser consumida. As revistas reproduzem 

imagens e textos que exaltavam essas atrizes, procuravam fazer com que seus 

leitores se sentissem próximos da estrela de cinema, da mulher real, a qual, nos 

filmes, se mostrava inalcançável e tão distante daquela realidade vivida na cidade 

de Belém, mas que os meios de comunicação, de certo modo, aproximavam e 

tornavam consumível.  
A estrela também é como esses produtos manufaturados que tem 
sua multiplicação maciça assegurada pelo capitalismo quanto este 
se torna industrial. Depois das matérias-primas e das mercadorias 
de consumo material, era natural que as técnicas industriais se 
apoderassem dos sonhos e dos sentimentos humanos, a grande 
imprensa, o rádio e o cinema os revelam e, por conseguinte, a 
considerável rentabilidade do sonho, matéria prima livre e etérea 
como o vento, que basta formar e uniformizar para que atenda aos 
arquétipos fundamentais do imaginário.21  

Se formos analisar o ideal estético de mulher construído pelas revistas 

ilustradas “A Semana” e “Pará Ilustrado” na década de 30 e começo de 40, 

constataremos tratar-se de um padrão de beleza baseado na mulher branca, 

europeia ou norte-americana. Tratando-se de uma sociedade mestiça como a de 

Belém, a exaltação da beleza e juventude veiculada pelo cinema reforçava os 

padrões culturais da elite brasileira e a exclusão ou desqualificação das mulheres 

fora daqueles padrões. 

A estrela de cinema era fundamental nesse processo, pois ela seria o 

modelo estético referente, a partir do qual boa parte dos veículos de comunicação 

construiria modelos ideais a serem seguidos, tanto por sua beleza quanto por sua 

personalidade.   Boa parte do mercado publicitário vende a ideia e a promessa de 

20 O’ HARA, Scarleth Yone.  A promoção dos valores femininos nos cartazes de cinema. In: 
ALVARES, Maria Luzia Miranda (Org.). A mulher e Modernidade na Amazônia. Belém: 
GEPEM/CFCH/UFPA, 1997, p.66. 
21 MORIN, Edgar. Estrelas: Mito e sedução no cinema. São Paulo: José Olympio, 1972, p.77. 
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que o produto comprado seria um meio de a consumidora chegar nesse ideal de 

beleza e sedução.    

22

23

No anúncio do sabonete Lever, a leitora\consumidora se depara com a 

ideia de que a beleza lhe pode ser ensinada, portanto adquirida pelo uso do 

sabonete. Quem melhor para ensinar beleza do que uma bela mulher. Em 

destaque a vistosa imagem e mensagem de Danielle Darrieux dizendo “Se você 

deseja uma pele clara e macia faça como eu: Use o sabonete Lever regularmente, 

ele conserva a minha pele sem macula”24. É notável a valorização que a 

propaganda faz da beleza, pois mesmo quando o anúncio diz que a pasta possuía 

outras funções como “limpar e proteger os dentes”, a mensagem central do 

22  Anúncio “Sabonete Lever”. Folha do Norte, 1941. 
23  Anúncio “Kolynos”. Folha do Norte, 1941. 
24 Folha do Norte. Belém, 1941. 
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anúncio consiste em dizer que ao consumir a pasta, a mulher passará a ter o 

sorriso tão belo quanto o das estrelas de cinema. 

Na propaganda de Kolynos a mensagem é direta: “Não inveje os bellos 

dentes das estrelas de cinema” A afirmar um ideal de estética, o anúncio faz supor 

a beleza como um valor universal, importante o suficiente a ponto de estar 

causando inveja\desejo nas mulheres em geral. Se apresenta Kollynos uma 

espécie de poção mágica capaz de tornar “real” o que era desejo.   Segundo 

Cristina Meneguello, os produtos estéticos poderiam ser propagados de forma 

indireta pela revista de cinema ou revistas em geral, como propagandas de 

batons, cremes. Nesse caso, os valores estéticos propagados pelo cinema 

poderiam servir de estimulo na compra desses produtos, assim como havia 

produtos cuja propaganda era vinculada ao cinema de forma explicita mesmo. 

Sabonetes, cosméticos, produtos de beleza ligados diretamente as estrelas de 

cinema.    A mulher que lia a matéria tinha nessas dicas um meio de se aproximar 

da grandiosa beleza da atriz. Na verdade a propaganda iria ainda mais longe, pois 

além da estética, indiretamente prometia-se que ao consumir esses produtos, a 

consumidora adquiria a personalidade da estrela. Era como se tais cosméticos 

fossem produtos “mágicos”, onde a mulher ao consumi-los, pudesse chegar mais 

próximo daquele modelo estético-comportamental da estrela, propagada pela 

indústria cinematográfica.25 

Raymond Willams, ao analisar a mídia e a publicidade, argumenta que por 

mais que se diga que vivemos em uma sociedade materialista, para que o 

individuo tenha o desejo de comprar o produto, se faz necessário construir uma 

gama de valores e significados para persuadir o consumidor a comprá-lo. A 

publicidade seria um sistema organizado de persuasão e satisfação que procura 

seduzir as pessoas a comprarem os produtos.26 Sabões, pastas de dentes, 

roupas, cosméticos, precisam ser envoltos em um padrão cultural que incite o 

desejo do consumidor.  A publicidade articula esse ideal em seus anúncios para 

25 MENEGUELLO, Cristina. Poeira de Estrelas: O cinema hollywoodiano na mídia brasileira das 
décadas de 40 e 50. São Paulo: UNICAMP, 1996, p.103. 
26 WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: UNESP, 2011, p.253. 
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promover a “mágica” de seu produto. Propagandeando a promessa de que a 

mulher que usar sabonete Lever terá a mesma pele de Danielle Darrileux. 

A estrela de cinema é construída pela imprensa como um referencial de 

estética e comportamento, um modelo de mulher que intenciona provocar fascínio 

e admiração as leitoras, dissemina valores e quebra tabus. Como já dissemos, o 

fascínio que a imprensa construía diante da mulher vinculada ao cinema era 

utilizado pela publicidade, que prometia a mulher “real”, a consumidora, que esta 

poderia ser a mulher “dos sonhos”, fabricada pela indústria cinematográfica ao 

consumir seus produtos. Importa lembrar que as próprias estrelas são 

transformadas em mercadoria para consumo de homens e mulheres.  Um sistema 

mágico promovido constantemente pela mídia.       
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O “Zé Povo” e a imagem do Judiciário brasileiro (1900-1930) 

Prof. Dr. Alberto GAWRYSZEWSKI (Departamento de História, UEL)1 

Resumo: 

Busca-se neste texto discutir o papel do personagem “Zé Povo”, publicado em 

revistas de humor, ilustradas e jornais no período de 1900 a 1930, para 

perceber a construção de uma imagem e a relação de tantos Zés com a Justiça 

(Poder Judiciário) brasileira, acusada de lenta, corrupta, cara, excludente etc. 

Assim, as revistas O Malho – 1902-1930; Careta – 1908-1930; Fon-Fon – 

1907-30; O Tagarela – 1904-1904; O Gato - 1911-13 e os jornais Gazeta de 

Notícias (1901-30) e O Paíz (1900-1930) foram as fontes principais para obter 

as charges produzidas no período. Este se justifica na medida em que foi no 

qual se construiu um discurso de república democrática. Como símbolo da 

representação da Justiça, a forma feminina de Themis teve um papel 

preponderante na (des) construção da Justiça e do Poder Judiciário Brasileiro. 

A charge, mais uma vez, foi percebida como importante instrumento no ofício 

do historiador, na percepção de construção de um discurso sobre a sociedade 

vivida então. 

Palavras-chave: Charge, Poder Judiciário, Zé. 

1 Este trabalho foi desenvolvido no Departement Cinema et Audio-Visuel, UFR Arts & Medias, 
da Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), sob supervisão do professor Kristian Feigelson, sob 
o patrocínio da CAPES por meio da Bolsa Estágio Sênior, 2014
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I Introdução 

A questão central desenvolvida neste trabalho de pesquisa foi discutir o 

uso da representação imagética do Poder Judiciário (a Justiça) por meio das 

caricaturas e charges na imprensa brasileira, no período compreendido entre 

os anos de 1889 a 1930. No tópico “Zé Povo: a construção de um sujeito” será 

apresentado o personagem Zé Povo, criado ainda no século XIX e que teve 

longa vida até meados dos anos 50 do século XX. Publicado em várias revistas 

ilustradas e em jornais diários, buscou-se compreender sua dimensão social, 

política e sua relação com a Justiça (Poder Judiciário). Suas contradições, 

desejos, que tipo de nação ou cidadania gostaria de ter e/ou participar. Mas, 

afinal, quem representava o Zé Povo? Buscar-se-á dar esta resposta no 

decorrer deste trabalho. 

O tópico “Zé Povo, outros Zés, a Justiça e o Poder Judiciário” apresenta 

as representações de outros Zés (com outras denominações, em especial O 

Povo). Da mesma forma que o primeiro, busca ver a relação de tantos Zés com 

a Justiça (Poder Judiciário), acusada de lenta, corrupta, cara, excludente etc. 

Igualmente se compreende como a representação da Justiça na forma feminina 

de Themis. 

II. Quadro teórico e conceitos

Presente em nosso dia-a-dia, a caricatura e as demais formas de humor 

gráfico (charge, cartum etc.) ainda são carentes de estudos teóricos mais 

profundos. Embora na década de 90 e nas seguintes tenhamos um aumento 

significativo de estudos nos diversos ramos do saber (História, Comunicação, 

Letras, Educação etc.) que utilizam tais materiais como fonte, eles ainda não 

foram capazes, ou não o suficiente, para podermos ter uma base segura para o 

conceito de caricatura e das demais formas de humor gráfico, em especial nas 

diferenças intrínsecas entre elas. Em realidade, a própria expressão humor 

gráfico não é tão usual, ou seja, não há consenso sobre seu uso.  
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Além da caricatura/charge ideológica existem de outras modalidades: a 

política, de costumes, social entre outras. Todas estas, em geral, com caráter 

de zombaria, riso, desqualificação, humor e denúncia. De costumes, social, 

política ou ideológica, a charge e a caricatura possuem componentes. Às 

vezes, a charge é composta de título, imagem e uma legenda. O último 

componente reforça e/ou complementa a imagem, dando-lhe sentido, atingindo 

mais diretamente o caricaturado ou uma situação cotidiana da população, no 

nosso caso, como o Poder Judiciário foi representado. Ou seja, os 

componentes ajudam ao receptor a entender de forma clara o objeto proposto 

com o desenho elaborado. No desenho político e/ou satírico a participação da 

legenda e, mesmo, do texto, poderá exercer importante função, ou seja, pode-

se encontrar uma forte interação.  

As caricaturas/charges podem ter um caráter duradouro e para tal 

devem entrar na memória do receptor, seja pela sua constância, por ser em 

série, com uma aparição frequente. Este foi o caso do personagem Zé Povo.  A 

Justiça por si só já possui uma imagem consagrada, mesmo contento 

descontentamentos, destacando-se a venda nos olhos. Em geral, é 

representada e reconhecida na figura de uma mulher (a Justiça é feminina), 

conhecida como a deusa Themis, em vestes leves, com olhos vendados, 

segurando na mão direita uma balança e na esquerda uma espada. Podemos 

encontrá-la de várias maneiras, até mesmo em formas sensuais. 
Cada componente da imagem clássica tem um significado: a espada 

representa a força, prudência, ordem e regra; a balança com o fiel ao meio, um 

equilíbrio igualitário, representa a equidade, justeza das decisões; a venda, 

simbolizando a imparcialidade e a objetividade; os olhos abertos, indo na 

direção de uma observação atenta, da aplicação da lei sem descuido. Tal 

figura, tão conhecida por todos, como se verá, foi a principal (não a única) 

figura usada para apresentar críticas a Justiça. 

Outra marca do Judiciário é a Toga, vestimenta usada pelos juízes e 

advogados nos tribunais. Com um desenho (design) específico, de cor preta, é 

facilmente identificável pelo leitor da caricatura/charge. Junto com a figura da 

Themis, o juiz togado foi outra representação da Justiça e do poder Judiciário 

brasileiro. 
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Segundo Amount (1993, P.78) nenhuma produção imagética é gratuita, 

ou seja, é produzida para fins comerciais, de informação, religiosos, 

políticos/ideológicos entre outros. Partindo desta premissa se pode verificar as 

disparidades ou não entre as charges e caricaturas (ilustrações) produzidas 

pela imprensa a dita “liberal”.  

Para Pesavento (2005, 2ª. Ed., P. 86) a mediação entre o mundo do 

leitor e do autor, tendo como referência o mundo real, é por meio da imagem, 

isto é, estão apresentadas as formas de representação do mundo que constitui 

o imaginário coletivo. No caso deste texto, a Justiça (Poder Judiciário) está

presente no dia a dia do cidadão, seja atuando diretamente em sua causa (a 

favor ou contra) ou por meio da mídia (aqui no caso em relações municipais, 

estaduais ou nacionais). 

Por fim, temos Baczko (1985, P.309) que discute o conceito de 

imaginário social. Segundo este autor 

Uma coletividade designa a sua identidade; elabora certa 
representação de si; estabelece a distribuição dos papéis e das 
posições sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma 
espécie de código de ‘bom comportamento’, designadamente através 
da instalação de modelos formadores tais como o do chefe, o bom 
súdito, o guerreiro corajoso; corresponde a formar imagens dos 
inimigos e dos amigos, rivais e aliados. 

Dentro deste pensamento a justiça ou a Justiça instituída é um dos 

parâmetros estabelecidos pela coletividade. Há um discurso de justiça e um 

poder de Justiça. As caricaturas e as charges vão estabelecer esta relação. 

Este aspecto será importante neste texto, uma vez que se discute o 

personagem Zé Povo (e outros Zé) como representante de um povo, nação, 

dos desenhistas/chargistas ou dos proprietários dos jornais e revistas 

ilustradas. 

Ao leitor, no decorrer das análises das charges, será possibilitado o 

contato destas questões. 

III Representação da Justiça 

III.I Zé Povo: a construção de um sujeito
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O nome Zé, deriva da redução do nome próprio José, muito popular em 

todas as camadas sociais. Pois sendo um país predominantemente católico, 

nomear o filho com o nome do pai de Jesus, não seria incomum.  

Com o passar do tempo, não há certeza de quando começou, Zé passou 

a ser sinônimo de pessoa ingênua, fácil de enganar, burra e, mesmo, pobre.  

O personagem Zé Povo não tem paternidade definida, foi usado 

indiscriminadamente por diversos desenhistas/chargistas nas revistas 

ilustradas brasileiras desde o último quartel do século XIX (SILVA, 1992, p. 27) 

Até que ponto se pode afirmar que o personagem Zé Povo simbolizava o 

povo brasileiro? Por que caiu nas graças dos desenhistas e do povo leitor das 

revistas ilustradas? Pode-se fazer muitas perguntas, mas as respostas não 

necessariamente podem ser respondidas. Assim, a título de ilustração, 

apresenta-se na Figura 1 um pequeno panorama da figura de Zé Povo no 

decorrer das três primeiras décadas do século XX. 

Figura 1 
Chama a atenção, inicialmente, a ausência de um traço de negritude. 

Apenas duas figuras podemos ter claro que são negros: o que está bebendo 

água, em uma posição passiva, sem embate e o que está com a mão no bolso, 

assistindo uma cena, igualmente passivo. Nas demais imagens, há uma 

variação entre os traços e vestimenta dos “brancos”. Em geral a calça é 

listrada, usa chapéu (que varia de tipo) e gravata (igualmente variada). Pode-se 

encontrar elegantemente vestido, mas na maioria das vezes traja uma roupa 

típica, mais popular. Algumas vezes com roupas com remendos bem 

aparentes, seja na calça, seja na camisa, ou nas duas. Nos desenhos acima, 
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todos usam calçados (sapato ou botas), mas pode-se encontrar personagens 

populares, em especial negros e crianças, descalços. 

A identificação do Zé Povo se dá de duas maneiras: pela escrita no 

chapéu, devido a existência de outro(s) personagem(ns) no quadro, ou apenas 

na legenda. Se Zé era uma referência à um nome comum, já Povo é um 

conceito mais amplo, de diversas faces. Têm-se que ter em mente que o 

personagem surgiu em tempos políticos acalorados, fim da escravidão, 

proclamação da República e formatação desta nas primeiras três décadas do 

século XX. Povo, Cidadão e República eram conceitos, palavras que corriam 

nas bocas de grande parte da população. Clássica a expressão do escravo que 

diz ao seu ex-dono, que a partir daquele dia (abolição) ele era cidadão 

(CARVALHO, 1987, p. 81). Portanto, cidadão pode ter muitos significados, 

dependendo do contexto e da pessoa que se utiliza da palavra. Passa pela 

própria existência de um cidadão propriamente dito, detentor de direitos e 

poderes, isto é, de sua relação com os poderes estabelecidos, respeitando e 

sendo respeito em suas constituições e parcelas de responsabilidades, 

incluindo a participação social ampla e democrática, enfim, o efetivo exercício 

de seu poder como agente ativo e contributivo. Um agente social e político com 

voz. 

Mas, antes de prosseguir com a discussão sobre o Zé Povo, passa-se a 

conhecer outras imagens (Figura 2) que representam uma outra “vertente” da 

representação do povo, que não se denomina Zé. Aí se encontra o Povo, 

Ingênuo, Desgraçado, Júri, Funcionário Público, Popular, Testemunha ou 

mesmo o Chofer (da revista Fon-Fon) ou o Ferreiro (da revista O Malho). Estas 

denominações podem estar nas legendas ou no próprio corpo do mesmo. 

Apenas Povo, sem o Zé, foi o mais utilizado pelos desenhistas/chargistas, mas 

as outras denominações podem ser lidas, dependendo da situação e contexto 

em que se encontrava. Podem ter uma posição ativa, opinativa, denunciadora, 

como em muitas vezes o Zé Povo fazia, como poderia ter uma ação mais 

passiva, ou representar algo negativo, em especial para o seu criador. 

A utilização do personagem Zé como voz, aparentemente, do povo, 

ajuda a entender o caráter opinativo e político das revistas ilustradas, como 

caso, Careta, Fon-Fon e O Malho. Curiosamente, nestes casos, estas 
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dispunham de vários personagens para dar voz à opinião da revista e ao que 

ela considerava do interesse do povo. 

Figura 2 
Interessante perceber que, tirando os personagens símbolos das três 

revistas citadas, visualmente há pouca diferença entre os representantes do 

“povo”. Calçados, roupa quase completa, bem dispostos e opinativos, mesmo o 

desgraçado (segundo da segunda fileira, da esquerda para a direita). No caso 

do personagem que representa o Júri Popular (terceiro da segunda fila inferior), 

trata-se de uma crítica específica a esta estrutura judiciária. Pela Figura 2 é 

possível ver um personagem de traços rudes e desdentados. 

Embora o personagem já existisse no século XIX, foi no século XX que 

ele se firmou como um porta voz, um elemento de muitos pais, de múltiplas 

visões e percepções da sociedade em que estava engajado. Este período 

político foi forjado em muitas disputas de perspectivas do qual a República 

seria construída com o fim de um Império moribundo.  

Os jornais e revistas da ocasião não podiam se furtar de defender 

opiniões diversas sobre que tipo de República de desejavam. Seja nos campos 

políticos, econômicos e sociais, as figuras contidas nas revistas ilustradas não 

podiam ser diferentes. Se não havia um consenso sobre qual seria a 

representação caricatural do Brasil, aparentemente para o de Povo também 

não. O conceito de Povo, agora republicano, apresenta dificuldades ao se 

analisar as charges que compõem o Zé Povo, uma vez que o pagador de 

impostos não é necessariamente o eleitor. Esclarecendo: a Constituição excluiu 

do espaço político a maioria da população, seja pela proibição do voto 

analfabetos e das mulheres entre outras. 
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Portanto, o Zé Povo representado nas suas diversas formas pelas 

revistas ilustradas, deve ser visto como defensor de uma posição política, 

denunciador de uma condição social, um crítico das estruturas de poder, mas 

também um elemento apenas passivo, vivendo apenas seu cotidiano, portanto 

carregado de contradições, fruto de uma época conflituosa política e 

socialmente. Assim, cabe a pergunta: o Zé Povo tem voz, ou é a voz do projeto 

dos editores das revistas? Aqui, parece-nos que, em linhas gerais, como 

veremos adiante, o cotidiano do Zé Povo, com suas dificuldades, mazelas 

governamentais e excesso de impostos é real, mas parte destes problemas 

também era enfrentado pela classe média urbana nascente, formadora de 

opinião e possuidora de uma cultura política e intelectual específica, na qual se 

incluíam os desenhistas/chargistas e os pequenos empresários urbanos 

(incluindo os das revistas ilustradas). Neste sentido, muitos destes passavam 

pelos mesmos problemas, tais como o pagamento de impostos, dificuldades de 

moradia, transporte, de ascensão social etc. Sendo letrados e, portanto, 

eleitores, os desenhistas/chargistas, tinham conhecimento da estrutura política 

excludente, seja para proibição legal dos acima elencados, seja pela fraude 

eleitoral entre outras facetas políticas. 

Se entre os leitores de O Malho, por exemplo, estavam trabalhadores da 

Central do Brasil, carroceiros, membros de associações, isto é, tendo 

importante penetração na cidade do Rio de Janeiro, seu papel como formador 

de opinião não era de se desprezar, assim como os demais jornais de humor e 

revistas ilustradas. A identificação dos personagens contribuía para o 

entendimento da imagem, em especial ao analfabeto, que poderia contar com a 

ajuda de um alfabetizado amigo, um passageiro do trem ou bonde sentado ao 

lado ou mesmo um transeunte qualquer nas vias públicas.  

III,II. Zé Povo, outros Zés, a Justiça e o Poder Judiciário 

As questões que afligiam o personagem Zé Povo e outros Zés, estes tão 

brasileiros quanto o afamado, em seu cotidiano muito tinham na sua relação 

com a Justiça e o Poder Judiciário. Se não estava ligado diretamente, o era por 
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Figura 3 

ser um cidadão opinativo ou atento (no caso, preocupações da editoria e do 

desenhista/chargista). São estas relações e visões que se verá adiante. 

Se o Zé Povo tinha muitas faces, vestimentas e etnias, a imagem 

projetada da Justiça (deusa Themis) pelos desenhistas/chargistas dos jornais e 

das revistas ilustradas igualmente. Evidentemente com os apetrechos que 

portava, ou seja, a balança, a espada e a venda nos olhos.  

A Justiça, designação de toda uma estrutura organizacional, composta 

por tribunais e agentes de execução, compõem-se, ainda hoje, dos mesmos 

elementos do início da República: O Supremo Tribunal Federal, tribunais de 

Justiça, Varas, cartórios, serventia etc. e a instituição do Júri. 

Mas se pode começar com um ponto que atingia diretamente todos os 

Zés brasileiros: o custo da máquina 

judiciária.  A Figura 3 possui diversos 

componentes: título, personagens, 

elementos escritos explicando estes e 

uma legenda. Uma imagem fácil de ser 

entendida, mesmo se excluir o título e a 

legenda. A figura de Themis é 

conhecida por muitos, um saco com 

cifras não é mistério, então... O título “Chamo, ninguém me responde...” 

provavelmente se referia à inoperância da Justiça (veremos amiúde adiante) 

que, somada a legenda, causava um impacto maior: “...não vejo onde há 

justiça”. O Chofer da revista ilustrada Fon-Fon, com a face aparentando 

aborrecimento, representaria o Zé, um cidadão que pagava os aumentos dos 

vencimentos dos juízes e dos funcionários da Justiça da Capital Federal, 

representado por um enorme saco pesado, e não recebia o retorno do 

investimento. Note-se que Themis carrega o “fardo” com muita alegria, 

diferente do chofer ou dos sacos carregados pelos “pagadores de impostos” 

Se o Judiciário quer receber, também não quer pagar. Ou seja, se os 

Zés pagavam impostos sobre seus vencimentos, os magistrados não queriam 

fazê-lo. As duas imagens abaixo, de anos bem distantes, mostram duas cenas 

distintas, mas impactantes.  

A Figura 4 é do ano de 1909 e a Figura 5 do ano de 1922. Portanto, 

mais de uma década as separam, mas o tema é o mesmo. Ambas possuem 
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títulos e legendas. Na primeira charge, vestido à caráter (Toga - representação 

comum do Poder Judiciário), o Juiz do Supremo Tribunal Federal, empunhando 

uma espada com os dizeres “protesto”, ameaçava o fisco, representado por 

uma tesoura. Dos dois instrumentos cortantes apenas um poderia exercer seu 

papel. Abaixo do título a notícia publicada nos jornais: “Já foi entregue ao 

presidente da República o protesto do Supremo Tribunal Federal contra ato do 

ministro da Fazenda, cobrando o imposto de selo nos vencimentos dos juízes”. 

A balança na mão do juiz se remete a sua fala: “Insensato! Não vês como a 

Constituição pesa mais que os teus caprichos? Corto-te a mão, se não retiras 

as unhas!...” 

Melhor sorte não teve os funcionários dos serviços públicos, do comércio 

e da agricultura que foram cobrados pelo fisco com seu enorme saco. “Mas 

porque razão a magistratura está isenta de impostos?”, pergunta o funcionário 

da agricultura. Quem fala o que quer escuta o que não quer, diz o ditado. Na 

hora o fisco respondeu: “Porque a justiça começa por casa...alheia!” À figura do 

magistrado, com seu sorriso cômico e cínico, e à balança, simbolizando a 

injustiça do caso, soma-se o contraditório do título, “A lei é igual para todos...” 

Figura 1 Figura 2 

Mas se não bastasse o custo do aparelho de Justiça aos Zés, ainda 

trouxe outros problemas graves, entre os quais, a lentidão, a politicagem, a 

parcialidade e a corrupção. 
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Figura 3 Figura 7 

Acima duas charges, também de períodos distintos, que apresentam o 

problema da corrupção no sistema judiciário. A Figura 6, publicada em 1907, 

contém título (“O escândalo da semana”) e a identificação dos personagens 

(seja pela legenda, seja pelo escrito na vestimenta). Pelo título, tem-se a ideia 

de que era frequente os escândalos nos meios políticos e jurídicos. A figura da 

Themis, trajada formalmente com sua túnica, senhora de meia idade, utilizou-

se de sua espada para atacar e extorquir o caixeiro do réu, sendo a balança 

jogada ao chão. Pela legenda, o contador do réu afirmou que seu patrão não 

dispunha de tanto dinheiro e não tinha aonde conseguir. À este a Justiça 

respondeu que se contentava com metade, mas se não fosse paga o réu 

estaria “perdido”! Para surpresa da Justiça, o caixeiro era na verdade um 

espião do chefe de polícia, que grita: “Apanhei-te, descarada chantagista! O 

caixeiro do réu é... meu agente secreto, bandida!”. A fala do presidente Afonso 

Penna foi contundente e cômica ao mesmo tempo, com objetivo de causar o 

riso no leitor, ao ver situação tão trágica: “Seu chefe! Prenda essa criminosa! 

Justiça tão ordinária. Tão venal, só na Vara...do xadrez!...” 

Ora, os ícones da Justiça foram usados justamente no sentido de sua 

significação, pois a espada, realmente representa a força, mas para espoliar o 

réu, não para manter a ordem, a regra; a balança, desprezada, demonstra a 

injustiça em ação, a burla à lei; por fim, a venda não cobre os olhos da Justiça, 

ou seja, ela sabe muito bem o que está fazendo com sua ação e a quem 

atinge. 

A charge propõe que o fato era corriqueiro, assim sendo foi denunciado 

ao chefe de polícia, que agiu e se utilizou de um espião para dar um flagrante, 
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já que deveria ser difícil prender a Justiça que, certamente, usava de sua 

posição para suas fraudes. A comicidade, como já afirmado, ficou por conta da 

fala do presidente ao fazer um trocadilho a palavra “Vara” (em itálico), que teria 

o sentido de castigo por vara, pau fino e longo, mas também é a circunscrição

judiciária sob a direção de um juiz. 

Já a Figura 7, publicada em 1911, apresenta título, inclusive muito 

semelhante à charge da esquerda, ao referir-se aos escândalos da Justiça. 

Abaixo do título, um texto que, pela referência (“Memória pública”), remete-nos 

ao cotidiano, ou seja, de conhecimento notória das ruas. Este texto afirma:  

Além das ladroeiras nas custas dos inventários de órfãos e viúvas, 
denunciados pelo Curador Dr. Noemio da Silveira, tem aparecido nos 
jornais outros fatos igualmente graves, que provam o que, aliás, já 
era sabido: profunda desmoralização da justiça produzida por juízes, 
rábulas, escrivães, escreventes e seus ‘encostados’ que vivem das 
“lambujens” extorquidas às partes sob vários pretextos. 

O pequeno texto traz uma denúncia grave sobre o funcionamento da 

Justiça brasileira e o grau de corrupção que atingia todos os níveis, de rábulas, 

escrivães e juízes. Ainda acrescentou um velho conhecido dos impostos pagos 

pelos Zés: os “encostados”. Contrabalançando a denúncia, o humor se fez 

presente com o uso da brincadeira de criança, cabra-cega, para mostrar a 

relação dos juízes com a Justiça, afinal sua venda deveria servir para alguma 

coisa... Para esta brincadeira não se fazia necessário o uso da espada e da 

balança. Participam da cabra-cega ratos portadores de chapéus, numa alusão 

clara aos rábulas, escrivães, escreventes e seus ‘encostados’. A fala do Zé 

Povo não deixa escapar nada no conjunto da charge: 

Zé Povo – Eis aí a imagem da nossa justiça: uma mulher alegre ou 
histérica, em todo caso relaxada, jogando a cabra-cega com o 
pessoal forense, numa pandega contínua e rasgada que, cada vez 
mais, fede aos ratos que roem cá fora as partes! Se  V. Ex., Se 
Marechal, e aqui o seu ilustre e destemido ministro Rivadávia, 
conseguirem pôr ordem nesta anarquia, nessa bambochata, nessa 
monumental patifaria que á a justiça, no Rio e nos Estados, terão 
direito a um monumento maior que o de Pedro I... Isto que os 
senhores estão vendo não pode continuar: é a maior vergonha e a 
maior desmoralização do país!... 

Themis, uma senhora de meia idade, magra, dança (brinca) alegremente 

com os colegas forenses. Zé Povo a (des) qualifica como uma mulher vulgar, a 

218



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
pandegar, a participar de orgias sem nenhum constrangimento. Laudos 

comprados ou encomendados no bolso de um rato, Autos pelo chão, urubus ao 

longe e um prédio em ruínas, a simbolizar o estado da justiça brasileira. 

Rivadávia, então ministro da Justiça do Marechal Hermes da Fonseca, foi 

chamado pelo autor da charge para participar, junto com seu chefe, da 

denúncia de Zé Povo. Comparando com a outra charge, onde a Justiça foi 

presa em flagrante, talvez ela tenha conseguido Habeas Corpus, nada foi 

provado por ela ou a Justiça lenta ainda não a julgou. O certo é que pouco 

mudou entre 1907 e 1911. O que poderá fazer o chefe do Executivo em 

assuntos de outra seara?  

Dentro dessa perspectiva de Justiça cara, parcial e corrupta, outras 

charges ajudam a reforçar esse caráter. Abaixo, duas charges, de 1911 e outra 

de 1927. Uma de produção mais simples, de O Gato, e a outra, colorida, da 

revista Careta. A Figura 8 com um título (“Comédia Humana”) e com dois 

personagens conversando. A senhora, tradicional, e com uma face tranquila, foi 

denominada de “Boa fé”, enfim, uma pessoa que acreditava na justiça e na 

bondade humana. O cavalheiro com quem a senhora conversava, com 

vestimenta elegante, fumando charuto, enfim, com todos os requisitos de uma 

pessoa de posse, foi denominado “Crime legal”. Uma denominação estranha, 

pois existe crime legal? Sim, se pensarmos na legítima defesa, mas acontece 

em casos raros. Não parece o caso. Leia-se o diálogo: ela – “E a justiça te 

puniu?” Não se sabe em que contexto surgiu a pergunta, mas a intenção do 

autor da charge é clara. Respondeu o nobre cavalheiro: “Que ingenuidade! 

Pois não vês que é minha filha? Além disso trago sempre uma oração que me 

afasta dos seus rigores”. Curiosamente a oração (em itálico) que ele mostra é a 

própria lei (“LEX”), dando a entender que a lei foi feita para favorecê-lo, o 

mesmo sentido dado na paternidade. 

Já na Figura 9, há a presença de um Zé, um “desgraçado”, que 

perguntou a jovem senhorita coquete, moderna, se poderia vender-lhe a fruta. 

Veja que é vender e não doar, ou seja, ele tinha dinheiro. A jovem, que era a 

Justiça, em vestimenta atualizada, carrega sua espada e sua balança e no 

lugar da desagradável venda, lindos óculos escuros. Suas frutas são 

suculentos “Habeas Corpus” e “Sucedâneos”, instrumentos jurídicos. Ao 

responder ao demandante, disse Themis: “Impossível! Isto é para gente rica. 
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Para ti, só a cadeia!...” Direta e precisa, a Justiça não era para todos, com 

certeza, pois para ir para a cadeia passava por ela, mas os artigos, parágrafos 

e incisos contidos em certas leis eram para aqueles que podiam pagar ou para 

quem não podia. 

Figura 8 Figura 4 

As duas charges acima, apontam para uma questão importante que 

pode ser sintetizada em outras duas charges, uma publicada no diário O Paiz, 

primeira página, em 1907, e a segunda na revista ilustrada O Gato, de 1911. O 

título desta última (Figura 10) é sui generis pois é um ponto de interrogação 

seguido de pontos. A uso para tal peculiaridade é facilmente entendido pelo 

diálogo entre dois Zés. O ponto apresentado pelo chargista é fundamental para 

o entendimento do que ocorria na Justiça brasileira. Com medo e protegidos

por um muro, os dois Zés observam passar duas mulheres. Um Zé pergunta 

para o outro: “Quem será aquela megera?” Logicamente o seu colega 

entendeu que ele se referia a senhora obesa, descabelada, dentuça e muito 

bem municiada. Respondeu então: “É a lei.” O primeiro Zé fez mais uma 

pergunta: “E a ceguinha?”. Respondeu, novamente, seu colega: “É a justiça, 

que a outra cegou para não ver o que faz........” Portanto, o chargista apontou 

para a existência de dois personagens atuando nos julgamentos e demandas 

judiciais: A Lei e a Justiça. A primeira, feia para os padrões de beleza 

estabelecidos, é forte, possui punhal, espada e revólver, ou seja, a força. A 

Justiça, em contraposição à Lei, é jovem, bonita e frágil, carrega a balança e a 

espada juntas em uma das mãos, isto é, sem possibilidade de uso. A outra 

mão usa para ser conduzida pela Lei. Com a venda, nada vê, mas diferente da 
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Figura 12 

Themis mitológica, a deusa da Justiça, sua função não é ser imparcial no 

julgamento, é não ver as injustiças causadas pela Lei. Portanto, o problema da 

Justiça, para o chargista era a Lei. Resolvido ou removida esta, a Justiça 

poderia funcionar. 

Figura 10   Figura 11 

 Já a charge de O Paiz (Figura 11), que fazia parte da coluna 

“Atualidades”, bem sintomático, apresentava um título que resumia bem a 

imagem: “Themis enleiada”. “Enleiada” provavelmente uma palavra criada pelo 

desenhista para juntar as palavras “entear” e “lei”. Como na charge anterior sui 

generis. Themis reclamava e dizia: inútil Gládio”. Presa às leis federais, 

estaduais, municipais, processuais e, mesmo, em leis revogadas, como o 

Código Pombalino, Legislação Romana etc. Themis, nem com sua divindade, 

nem com sua espada, conseguiu se livrar das amarras das leis. Tal como a 

outra charge, fez-se uma distinção entre Justiça e a Lei. 

A venda nos olhos de Themis é uma polêmica até no meio judiciário, 

pois há os que defendem a representação da Justiça por meio da Themis sem 

a venda, visto que ela deveria ver o que está fazendo. Talvez por isso a Lei a 

tenha cegada. Em diversas charges o recurso do uso da venda foi muito usado, 

pois afinal, ela via ou não via? Era parcial ou imparcial?  

Mas, um problema que enfrentava os Zés era a lentidão da justiça, fato 

corriqueiro nas críticas ao Poder Judiciário. A 

charge ao lado (Figura 12) mostra dois juízes 

dançando e um cidadão (rábula ou advogado) com 

uma petição na mão, que solicitava urgência no 

despacho. Recebeu como resposta: “Não posso, 

não posso, estou ensaiando um pas de quatre...” O 
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título demonstrou e denunciava uma realidade que era então presente. No 

caso, também retomava a parcialidade da Justiça, pois a vestimenta e o perfil 

do cidadão mostra que era uma pessoa de poucas posses. 

Vincular a imagem da Justiça e do Poder Judiciário com a prostituição, 

que dentro de uma sociedade com regras morais rígidas e ligadas as normas 

católicas, deveria causar grande impacto nos diversos meios sociais. 

Provavelmente esta foi a intenção dos desenhistas/chargistas das revistas com 

as imagens abaixo.  

Figura 13      Figura 14     Figura 15 

A charge da esquerda (Figura 13), publicada na revista O Gato de 1913, 

sem dúvida, deve ter causado muita polêmica. Trata-se de um juiz, 

devidamente paramentado, na porta de um prostíbulo, chamando a freguesia: 

“Entra simpático”. O título colocou a Justiça na zona do meretrício, pois “rótula” 

é justamente o tipo de janela em que encontrava o juiz. As tabuinhas da janela 

se moviam regulando a entrada de luz. Muitas vezes os clientes podiam mover 

as tabuinhas para ver as prostitutas disponíveis e se o ambiente interno lhe 

agradava. Ao assemelhar a Justiça à “mulher de vida fácil”, a que vende seu 

corpo por dinheiro, em uma sociedade patriarcal tradicional, foi como mostrar 

um poder corrompido, de fácil compra.  

A Figura 14, publicada também O Gato, mas do ano anterior, apresentou 

a Themis (“A Justiça no Acre”), completamente despida, com ar de 

despreocupada, fumando e bebendo em uma mesa na zona do meretrício com 

um cidadão de mais idade. Em seu colo, a balança e a espada. Venda, nem 
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pensar... Sua fala demonstrava que sua vida não deveria mudar: “Felizmente 

aqui, meu caro amigo, não há quem possa meter o escalpelo nas minhas 

podridões sifilíticas.” 

Por fim, a charge da direita (Figura 15), parte de uma tira de quatro 

quadros, intitulada “O último ministério do Marechal”, publicado na revista 

Careta de 1914. Vê-se o ministro da Justiça sentado, provavelmente em uma 

sala, fumando seu charuto tranquilamente e com ar de feliz, saciado, com uma 

venda no rosto, sobra de uma noite de orgia. Sobre a mesa, um corpete e uma 

garrafa de bebida (vinho ou cerveja). Abaixo uma frase dúbia: “A Justiça não 

dorme”. Anteriormente, deixou-se uma pergunta no ar: O que poderia fazer o 

chefe do Executivo em assuntos de outra seara? Esta charge demonstrou 

laços promíscuos entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário (Justiça).  

Figura 16 
Acima (Figura 16), tanto para uma comparação de imagem como para 

demonstrar mais uma passagem do privilégio nos assuntos policiais e jurídicos de 

quem tinha dinheiro e poder. Agora são algumas mulheres que possuíam as 

facilidades. A charge (em tiras) intitulada “Justiça aos bocadinhos”, apresentou no 

primeiro quadro a prostituta na janela, tal qual o magistrado, chamando a freguesia. 

Eis que o suposto cliente vem acompanhado da polícia, que a leva presa para prestar 

depoimento, “levar uma descompostura” ou passar 24 horas no xadrez. A “equívoca” 

violentava a moral da ordem e do progresso, como consta na tira. Mas, se a 

“equívoca” fosse de outra classe, outro meio, atendendo outros clientes, 
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igualmente bem sucedidos, o resultado final seria diferente. Perguntou o 

senhor desenhista: “Macacos me mordam se isto é justiça...” 

V. Conclusão 

A relação expressão visual com o a Justiça, o Poder Judiciário foi a 

tônica, o seu alicerce deste trabalho de pesquisa. Do ponto de vista didático foi 

mostrado a composição das imagens (títulos, legendas etc.), como também a 

comparação entre dois tipos de imprensa, portanto, dois tipos de construção de 

imagens, uma burguesa e outra anarquista (com uma proposta de 

transformação social).  

Por meio das caricaturas e charges publicadas na imprensa dita 

“burguesa”, seja nos jornais diários, seja nas revistas ilustradas, em especial às 

voltadas para o humor crítico e satírico, foi possível perceber um tipo de 

linguagem, de abordagem aos problemas ligados à relação Zé Povo e Justiça, 

ou seja, da população em geral com o Poder Judiciário. As críticas foram 

contundentes: alto custo, ineficiência, lentidão, privilégios e etc. 

O personagem Zé, Zé Povo, Povo entre tantos adjetivos percorreu toda 

a República Velha (1889-1930). Denunciando, reclamando, opinando, sofrendo 

ou mesmo passivo o personagem Zé esteve presente nos jornais e revistas 

ilustradas consultadas para este trabalho. Mal trajado, roupas rasgadas, branco 

ou negro, bem vestido, suando para pagar impostos, etc., Zé sempre 

participava de uma visão de Brasil, de nação desejada, sonhada, odiada por 

seus criadores ou pelos proprietários dos jornais e revistas. Estas carregadas 

de Zés, que eram dúbios, pois representavam diversas correntes que 

pensavam o Brasil. 

O uso dos jornais diários e das revistas ilustradas de humor possibilitou 

trazer à tona uma realidade vivida pela população em geral (eleitora ou não) 

frente à estrutura de poder do Judiciário. 

A visão da Justiça (Poder Judiciário) por meio da produção visual dos 

jornais diários, das revistas ilustradas, mostrou-se importante para ajudar a 

compreender a relação entre esta estrutura de poder e a população em geral. 

Portanto, demonstrando o potencial das imagens para o ofício do historiador.  
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Memória e Identidade em uma Colônia Italiana no Sul do Brasil 

(Rolante, RS) 
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Daniel Luciano GEVEHR (FACCAT)2 

Resumo: 

A pesquisa discute o processo de criação dos capitéis (pequenos oratórios) na 

localidade de Boa Esperança, município de Rolante (RS). O objetivo principal 

do estudo é analisar o contexto em que se deram essas construções na 

comunidade ítalo-riograndense da Boa Esperança, bem como os diferentes 

significados que as imagens presentes nesses espaços apresentam. 

Analisamos ainda a relação desses capitéis com as noções de identidade, 

religiosidade e etnicidade, presentes no contexto da Colônia Boa Esperança, 

que atualmente desenvolve um projeto turístico conhecido como Caminho das 

Pipas. Dessa forma, o estudo aprofunda a discussão sobre a dinâmica que 

envolve a ressignificação desses lugares, considerados sagrados pela 

comunidade, desde sua criação até os dias atuais.  

Palavras-chaves: Capitéis, Imigração Italiana, Imagem, Memória e identidade. 
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1. Considerações iniciais

O objetivo da pesquisa é discutir o processo de construção e 

significação que envolve os capitéis (pequenos oratórios) construídos entre 

1945 e 1960 nas margens das estradas da Colônia Boa Esperança – localizada 

no município de Rolante/RS. Buscaremos através deste estudo fazer um 

levantamento dos capitéis e compreender as relações que se estabelecem 

entre os moradores dessa comunidade- constituída inicialmente de imigrantes 

italianos e de seus descentes- e os capitéis. Para tanto, nos propusemos em 

investigar o processo histórico que envolveu essas construções, sua função 

social na comunidade e os elementos de caráter religioso e identitário 

presentes nesses oratórios dispostos a margem das estradas que cortam a 

localidade.  

Como forma de atingir os objetivos deste estudo, buscou-se a partir do 

mapa turístico do município visitar, fotografar e descrever as características de 

quatro capitéis construídos pela primeira geração dos imigrantes italianos que 

colonizaram a Boa Esperança, além de compreender através de relatos orais 

dos moradores da localidade as motivações que proporcionaram a construção 

destes monumentos.  

 A pesquisa justifica-se pela importância dos grupos colonizadores na 

preservação de elementos culturais pelas diferentes gerações como forma de 

evidenciar suas práticas e tradições, além da função social que estes espaços 

representam, apontamos a necessidade de difundir a história dos capitéis e de 

seus “construtores” para promoção do turismo, o cuidado com a manutenção 

destas construções, além da “sensação” de pertencimento de toda a 

comunidade rolantense a esse bem cultural. 

Esta pesquisa fundamenta-se em registros fotográficos, análise 

bibliográfica, observação e entrevistas. Foi necessário percorrer o Caminho das 

Pipas, roteiro turístico na comunidade de Boa Esperança e identificar pessoas 

da comunidade que pudessem a partir da história oral apresentar relatos sobre 

a construção dos capitéis, suas representações, formas de manutenção e as 

práticas estabelecidas nestes espaços. Os lugares que percorremos nos fazem 

lembrar fatos ocorridos no passado e, assim, contribuem para a construção da 

memória coletiva. (HALBWACHS, 2004).  
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Com o intuito de promover alternativas de agregação de renda a 

produção agrícola da localidade de Boa Esperança e minimizar o êxodo rural, 

no ano de 1995 os agricultores da comunidade em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Rolante, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater iniciaram a 

formulação do Caminho das Pipas como um roteiro turístico. Localizado no 4º 

Distrito de Rolante o trajeto é composto por nove cantinas de produção de 

vinho e suco colonial artesanal, além de uma casa de massas, um restaurante 

e uma pousada. O roteiro agrega ainda Cascata Três Quedas, espaços de 

comercialização de produtos coloniais em cada uma das cantinas e demais 

empreendimentos no Caminho das Pipas. 

No município de Rolante foram construídos quatro capitéis na localidade 

de Boa Esperança, A construção dos capitéis teve início em 1945, com a 

primeira geração dos descendentes de imigrantes italianos indo 

aproximadamente até 1960. Esta primeira geração caracteriza-se por serem 

filhos dos primeiros imigrantes que fixaram residência primeiramente nas 

velhas colônias de imigração.  

No período de construção dos capitéis, a comunidade já contava com 

uma igreja em honra a Nossa Senhora do Caravaggio, construída em madeira 

logo no inicio da colonização. A igreja em alvenaria veio a ser construída após 

a melhor estruturação financeira e organização social das famílias da 

localidade. A igreja foi transformada em paróquia, que completou 70 anos no 

mês de maio de 2014.  

Para celebrar as festividades de aniversário da paróquia foi organizada 

uma intensa programação religiosa e festiva, com reza de terços, celebrações 

do tríduo e uma grande missa que contou com a presença e celebração do 

Bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom Zeno Hastenteufel.  

Em um ambiente de preparação para a festa local, no salão da 

comunidade com mais de 40 mulheres numa tarde de domingo, dividindo 

funções na produção dos agnoline - ingrediente de um dos principais pratos da 

culinária local- a sopa- e alguns homens que faziam uso do salão comunitário 

para o encontro tradicional do domingo com amigos e parentes da cidade, além 

dos jogos de carta e da companhia a suas esposas, realizamos a partir de um 

questionário semi-estruturado a busca de informações sobre a origem da 
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construção dos capitéis, fatores que motivaram estas construções, usos destes 

espaços e suas representações.  
A fabricação coletiva do agnoline é uma tradição na comunidade e tal 

responsabilidade é das mulheres. A tradição dos encontros e a forma de 

fabricação artesanal é passada de geração em geração, netas, mães e avós 

compartilham saberes, relembram fatos do passado e mantem viva à tradição 

da construção coletiva da festividade. Este fazer conjunto é realizado 

anualmente no mês de junho em preparação a festa da padroeira, filhas e 

netas que não moram na localidade costumam estar no final de semana que 

antecede a festa na casa de seus familiares na Boa Esperança, a fim de 

participar deste momento.  

Antes de continuarmos com a caracterização dos capitéis da Boa 

Esperança, precisamos conhecer melhor o cenário em que esse Patrimônio 

Cultural da comunidade se insere. A dinâmica que envolve a colonização das 

terras e o processo de organização política e social dessa comunidade nos 

permite melhor compreender como os oratórios construídos na margem das 

estradas da colônia representam aspectos da identidade étnica de seus 

moradores, ao mesmo tempo em que procuram manter viva uma memória dos 

antepassados.  

 

2. A vinda dos imigrantes e a formação histórica de Rolante 
 

Na segunda metade do século XIX deu-se inicio ao processo de 

ocupação de Rolante pelos imigrantes europeus. Parte da economia regional 

concentrava-se na leva de gados do Rio Grande do Sul até São Paulo, e foi 

dessa forma que moradores da região passaram a utilizar o caminho que tinha 

inicio em Viamão, passando por Rolante e seguindo até o território paulista. Os 

conhecidos tropeiros tinham Rolante em seu roteiro. 

Mas foi, em 1882, que chegaram à Rolante, os primeiro colonizadores, 

vindos das colônias velhas, fixaram moradia em Alto Rolante hoje distrito de 

Rolante. As terras foram cedidas por uma empresa colonizadora a imigrantes 

alemães. Os ítalo–brasileiros chegaram na primeira década do Séc. XX, 

procedentes de Caxias do Sul, Salvador do Sul, Farroupilha, Gramado, entre 

outras levas das primeiras colônias. 
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Em 19 de abril de 1909, por designação do Governo da Província, 

Rolante passou a ser distrito. Logo passaram a chegar à localidade famílias 

húngaras, seguidas pelas suecas, polonesas, italianas e alemãs. Em algumas 

localidades estas novas famílias passam a dividir suas rotinas com os 

chamados “caboclos” que já estavam estabelecidos em algumas localidades. 

Era a lembrança da ocupação indígena, lusa e africana na região. Rolante 

pertencente originalmente a Santo Antônio da Patrulha teve sua emancipação 

político administrativa, concedida em 28 de fevereiro de 1955. A cidade é 

conhecida como a "Capital Nacional da Cuca", e também como a terra natal do 

cantor tradicionalista gaúcho Teixeirinha. 

Atualmente Rolante faz parte do Vale do Paranhana, na Encosta Inferior 

da Serra Gaúcha, e desde 2010 integra a Região Metropolitana de Porto 

Alegre, estando ainda inserido na Reserva da Biosfera de Mata Atlântica. De 

acordo com o IBGE (2014), sua população total é de 19 493 habitantes. Tendo 

como principais atividades econômicas a indústria, os serviços e a agricultura, 

Rolante apresenta grande concentração de propriedades com atividades 

produtivas ligadas a agricultura familiar. 

A Boa Esperança sendo o 4º Distrito de Rolante tem aproximadamente 

80 famílias que residem ou possuem casas de “final de semana”, agregando 

assim uma economia promissora. Além das atividades agrícolas desenvolvidas 

na comunidade como forma de geração de renda para as famílias através da 

comercialização do milho, farinha, uva, vinho e demais insumos, a comunidade 

conta com diversas agroindústrias ligadas principalmente a produção de vinho 

e sucos. 

3. As promessas aos santos e a construção dos capitéis na Colônia
Boa Esperança

Realizando o roteiro do Caminho das Pipas na Colônia de Boa 

Esperança encontramos quatro capitéis, objeto central desta investigação. Os 

capitéis ou as casinhas de santos a beira da estrada foram construídos em 

terras particulares, nas vias que ligam a região colonial, próximos ao local de 

moradia da família que havia feito alguma promessa. Tendo sua “graça” 
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alcançada, logo iniciavam a construção do espaço de oração, como forma de 

“pagamento” pela conquista do pedido. 

Sobre os capitéis Costa (1976) aponta que se caracterizam pelo 

costume de construir pequenas ermidas ao longo dos caminhos, principalmente 

nas encruzilhadas, foi trazido da Itália. Estas ermidas, regionalmente chamadas 

de capitéis, às vezes belas, originais mesmo, porém outras vezes apresentam 

formas grotescas principalmente nas construídas recentemente. São de 

madeira, tijolos ou pedra, ora desenvolvem uma linguagem própria ou com 

mais frequência copiam simplificadamente a arquitetura religiosa de maior 

porte. 

Nos capitéis eram colocadas as imagens do santo de devoção da 

família, ao qual era destinado o pedido – promessa. A devoção aos santos é 

fruto da tradição familiar passada para cada geração, tendo em vista, ainda, 

que as famílias italianas estabelecidas na localidade de Boa Esperança 

professavam a fé na Igreja Católica Apostólica Romana.3 “A quase totalidade 

confessava-se católica, e a fé católica forneceu-lhes os subsídios 

indispensáveis para reiniciar, individual e coletivamente a existência.” (DE 

BONI, 1980, p.235). 

Os descendentes dos imigrantes preservaram diferentes práticas e 

costumes religiosos trazidos da Itália e herdados de seus antepassados, agora 

repassados e (res)significados pelas novas gerações.   

Assim seguindo Tedesco (2004 p. 232) “os idosos, sem haver 

deliberação, são encarregados de guardar as lembranças do passado dos 

grupos; [...] conservar objetos materiais importantes, promover cerimônias que 

representem os percursos vividos por eles e que sejam transmitidos aos “de 

hoje.” 

A construção dos capitéis está revestida de um universo religioso, no 

qual a materialização desses oratórios representava alguma “graça alcançada”, 

sendo compreendida pelos seus criadores como a “ouvir dos santos as suas 

preces” e “uma forma de manifestação divina.” Vale lembrar que esses 

imigrantes vinham de um contexto no qual na Itália, cada vila tinha seu santo 

3 A relação existente entre as identidades religiosas e as fronteiras étnicas – como é o nosso 
caso – é analisada por Gisele Chagas, em seu estudo sobre a comunidade muçulmana no Rio 
de Janeiro.  
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padroeiro, venerado não tanto como modelo cristão de virtudes, mas 

principalmente como protetor mágico que auxiliava nos momentos de 

necessidades ou nas adversidades. (FOCHESATTO, 1977). 

A religiosidade era tida como uma forma de vencer a saudade da terra 

de origem, os novos costumes, o refazer de suas vidas em terras distantes. A 

contemplação da promessa de um mundo novo com mais dignidade e com 

terras para produzir o suficiente para fazer fortuna estavam alicerçados na 

força da fé.  

De acordo com Cocco (2008), a capela era o centro e o ponto principal 

do núcleo colonial. Além disso, se perpetuam nas vilas e propriedades 

particulares, ao longo das estradas ou em encruzilhadas os capitéis, que 

testemunham a religiosidade e a frequência dos cultos familiares do italiano. 

Eram erigidos, muitas vezes, pelo fato de testemunho de uma graça alcançada 

ou dedicados para um santo da devoção. 

Os capitéis construídos na Colônia Boa Esperança embora tenham suas 

histórias de construção relativamente semelhantes, apresentam 

particularidades, tendo em vista que cada um deles faz referência e devoção a 

um santo diferente e, principalmente, um episódio que motivou sua construção 

e justifica sua lembrança pelas gerações seguintes. 

Percorrendo o Caminho das Pipas pretendemos aqui analisar o contexto 

de produção dos capitéis e seus significados.  

4. Capitel Santo Antônio

Tradicionalmente conhecido como “santo casamenteiro”, a construção 

do capitel de Santo Antônio, nada tem haver com a fama que o santo adquiriu 

pelo mundo. Construído em 1945 pela família de Celeste Boniatti, nas margens 

da estrada que liga a localidade de Boa Esperança a São Francisco de Paula, 

teve sua arquitetura original em madeira.  

 Figura 1 - Capitel Santo Antônio I 
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 Fonte: Acervo dos Autores 

De acordo com depoimentos o que motivou Celeste Boniatti a fazer o 

capitel, foi um forte temporal que destruí a casa da família e outras casas da 

comunidade. Não havendo nenhum prejuízo a vida das pessoas de sua família 

e de outras pessoas da comunidade, o mesmo prometeu que após a 

reconstrução de sua casa, faria um capitel em devoção a Santo Antônio, para 

que o mesmo pudesse continuar protegendo a família. 

 No ato de sua inauguração ainda segundo moradores foi celebrada uma 

missa campal e festividades no local. Com o recurso das vendas e ofertas da 

festa, a comunidade comprou os bancos e as janelas da igreja da localidade. 

Anualmente no “dia de Santo Antônio”, em 13 de junho moradores se reúnem 

no local onde hoje há um capitel de alvenaria, para celebrar a rezar o terço em 

devoção ao santo. 

O capitel Santo Antônio, possui características arquitetônicas 

diferenciada dos demais capitéis que vamos apresentar. Seu espaço interno é 

reduzido, podendo desempenhar algum tipo de atividade ou ato religioso em 

seu interior apenas uma pessoa.  

Ainda em seu interior se encontra um altar, no qual está a imagem de 

Santo Antônio, possivelmente a imagem original do primeiro capitel construído 

no mesmo local do atual conforme já descrito anteriormente. Neste altar 
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também estão depositadas as imagens de Nossa Senhora Aparecida, Santo 

Expedito e outras três imagens.  

A toalha que cobre o altar possui imagens relacionadas ao Sacramento 

da Comunhão, sendo o trigo a uva e a vela, pintados sobre o tecido. Tal 

adereço é substituído frequentemente pela família que esta responsável pelos 

cuidados aquele espaço. A porta é de ferro e possui vidros da parte superior 

que permite ver o interior do capitel. A porta fica aberta apenas em dias 

especiais ou quando solicitada a visitação e permanência na parte interna do 

mesmo. 

O capitel Santo Antônio está identificado por uma placa de sinalização 

turística contendo o nome do santo homenageado naquele lugar. 

5. Capitel Santa Bárbara

Devotada pelos católicos como a Santa protetora das tempestades, 

Santa Bárbara foi homenageada com a construção de um capitel na Colônia 

Boa Esperança. Segundo moradores, após uma tempestade que destruiu 

lavouras e danificou casas na comunidade, as famílias de Atílio Tauffer e 

Ceverino Scalcon, juntaram-se para realizar a construção em busca de 

proteção. 

De acordo com relatos, desde a construção do capitel, nenhuma forte 

tempestade atingiu a comunidade, causando prejuízos às lavouras e aos 

demais bens das famílias, que tem como principal fonte de renda o trabalho na 

produção agrícola. 

Com o término da construção do capitel, por volta do ano de 1945 uma 

grande missa foi celebrada e durante alguns anos o rito se repetiu. Porém com 

o passar dos anos e com a morte dos seus construtores, a tradição “foi se

perdendo”. Nos últimos anos, têm sido realizada somente a reza do terço com 

ofertas e não mais a missa. O local passa constantemente por manutenções, 

garantindo assim sua conservação. 

   Figura 2 - Capitel Santa Bárbara 
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   Fonte: Acervo dos Autores 

O Capitel Santa Bárbara está localizado as margens da estrada que dá 

acesso à localidade de Morro Grande, próximo ao Morro da Asa Delta, um dos 

principais pontos turísticos do município. 

No seu interior encontramos um altar no qual está a imagem de Santa 

Bárbara disposta sobre um altar móvel decorado com tecidos, que é 

geralmente usado para as procissões realizadas na comunidade, onde 

moradores fazem uma espécie de caminhada com a Santa pelas ruas da 

localidade, em especial nos dias de celebrações religiosas no capitel. 

No altar fixo ainda estão depositados um crucifixo, a imagem de São 

José e algumas flores artificiais. Em dias de festividades ou rezas de terço com 

a comunidade são colocadas ainda sobre o altar flores naturais, cultivadas 

pelos próprios moradores em homenagem a Santa. 

A porta é em ferro e possui vidros da parte superior que permite ver o 

interior do capitel. Como no capitel Santo Antônio a porta fica aberta apenas 

em dias especiais ou quando solicitada para os cuidadores do capitel que 

moram nas proximidades do mesmo, visitação e permanência na parte interna 

do mesmo. Assim como nos demais, o capitel possui placa de sinalização 

turística em bom estado de conservação contendo o nome da santa 

homenageada. 
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6. Capitel São Roque

O Santo protetor dos animais e de algumas enfermidades, também tem 

um capitel em sua devoção. Sua primeira construção em madeira foi feita por 

Domingos Boniatti, segundo relato de sua filha Vitória Valandro, a construção 

foi finalizada por volta dos anos de 1950.  Boniatti sofria há algum tempo, com 

feridas na perna que o impediam de realizar diversas atividades, foi então que 

ao recorrer a São Roque e tendo lhe “prometido” um espaço de encontro e 

oração em suas terras, suas feridas foram “curadas”.  

  Figura 3 - Capitel São Roque 

 Fonte: Acervo dos Autores 
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Ao cumprir sua promessa Boniatti, familiares e a comunidade celebram 

ali uma missa. Por alguns anos, no dia 16 de agosto, data em que é celebrado 

pela Igreja Católica o dia de São Roque, missas foram realizadas em 

homenagem ao Santo. Nos dias atuais moradores da comunidade reúnem-se 

no final da tarde no dia de São Roque, para a reza do terço e de forma 

particular alguns moradores, têm como hábito ir até o capitel para a reza do 

terço ou “pagamento” e ou comprimento de alguma promessa em outros 

momentos do ano.  

Segundo Vitória Valandro, “ali sempre rezávamos a missa, o terço e 

fazíamos festa, com churrasco e tudo, mas a mais de 30 anos não fizemos 

mais a festa. Celebramos a data de forma diferente, muitas famílias não 

trabalham neste dia e é feita a reza do terço.”(Informação Oral). 

O capitel São Roque possui seu espaço interno também reduzido, 

podendo desempenhar alguma atividade ou ato religioso em seu interior 

apenas uma pessoa. A pintura interna e externa está um pouco danificada e o 

acesso ao interior deste se dá, por meio de uma escada. Este é o único dos 

quatro capitéis que possui uma cruz na estrutura externa superior, destacando 

assim sua função religiosa. 

Em seu interior se encontra um altar, no qual está à imagem de São 

Roque, Neste altar também estão depositadas as imagens de outros santos de 

devoção dos visitantes e/ou religiosos frequentadores do local. 

A porta de entrada da casinha do santo também é de ferro a exemplo 

dos demais capitéis já apresentados, possui vidros da parte superior que 

permite ver o interior do capitel e uma janelinha nas paredes esquerda e direita 

do capitel, porém em dias de muita umidade a visualização interior do capitel 

fica bastante prejudicada, tendo em vista que não há ventilação interna, a porta 

fica fechada sendo acessada apenas pela pessoa responsável pela 

conservação do mesmo.  

Segundo moradores, a porta é aberta apenas em dias especiais ou 

quando solicitada a visitação. No entorno do Capitel São Roque encontra-se 

vasta vegetação local- da qual se sobressai à imagem do capitel. O oratório 

também encontra-se identificado por uma placa de sinalização turística.  

7. Capitel Santo Antônio II
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Notamos que o capitel Santo Antônio, é um dos que apresenta maior 

necessidade de preservação. Seu espaço interno também é reduzido. A pintura 

interna e externa está um pouco danificada, uma das paredes é revestida com 

piso, assim como o chão. 

Localizado na estrada que liga a comunidade de Boa Esperança ao 

Morro da Asa Delta- ponto turístico da comunidade de Morro Grande- 

encontramos poucas informações referentes a este capitel. De acordo com 

relato dos moradores o capitel foi construído por José A. Cambruzzi. 

   Figura 4 - Capitel Santo Antônio 

 Fonte: Acervo dos Autores 

Segundo a memória dos moradores, a construção foi motivada pelo fato 

de que muitos moradores da comunidade foram “indo embora” e a capela de 
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madeira que existia nas proximidades teve de ser desmanchada em função da 

ação do tempo. Então para marcar a presença da igreja naquele local o senhor 

Cambruzzi construiu o capitel. Não existe neste capitel nenhum tipo de 

celebração comunitária organizada anualmente, e segundo relatos dos 

moradores a comunidade desconhece quem realiza o cuidado desse 

monumento. 

Em seu interior encontra-se também um altar, no qual está a imagem de 

Santo Antônio. Neste altar também estão depositados ainda dois pequenos 

vasos de flores artificiais. 

A porta também é de ferro a exemplo dos demais capoteis já 

apresentados, possui vidros da parte superior. Não possui trancas e está 

sempre aberta e seus vidros estão quebrados assim como a fechadura. 

O capitel não possui um cuidador e esta a margem da estrada de acesso 

a mais bela vista do município e o principal ponto turístico. Em seu entorno está 

a mata nativa e pinus. 

8. Discursos e memórias: uma geração que “guarda” histórias

 A constituição da identidade local e social não está ligada somente à 

religião católica, mas também a outras práticas sociais, mas aos costumes, 

hábitos familiares, o fazer das tradições que são preservadas e passadas de 

geração em geração, com elementos positivos para construção destas 

identidades bem como das memórias. A preocupação da comunidade em 

manter viva a memória dos antepassados que colonizaram a Boa Esperança e 

que foram responsáveis pela construção dos capitéis, passa, obrigatoriamente 

por um processo de atualização da memória, na qual a herança deixada pelos 

antepassados é ressignificada pelas atuais gerações.  

Além da preservação dos monumentos através da organização 

comunitária a comunidade busca através de registros fotográficos preservar a 

história dos antepassados e dos fatos sociais representativos da comunidade. 

Uma exposição fotográfica está colocada no salão comunitário com fotos e 

identificação das primeiras famílias que se estabeleceram na Colônia Boa 

Esperança, além de fotos dos descendentes dos primeiros colonos que 

realizam algum tipo de evento festivo social como: Bodas de Prata e Ouro.  
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No que tange o patrimônio os ritos do passado são preservados, além 

disso são “atualizados” dentro do novo contexto social, no qual as tradições 

locais, como nesse caso a religiosidade trazida pelos imigrantes, são exaltadas 

pelo grupo , que procura reproduzir a cultura religiosa herdada, ainda que essa 

sofra constantemente as transformações do contexto atual. 

Elementos esses intrinsicamente presentes nas falas dos atuais 

moradores da Boa Esperança, que manifestam preocupação com a 

preservação dos capitéis. Tomamos como exemplo as manifestações de dois 

filhos dos construtores das casinhas doe santos, onde Avelino Rossi afirma que 

“hoje, cuido deste local, para não deixar cair o que meu pai 

construiu.”(Informação verbal). Esta afirmação também é da filha de um dos 

idealizadores onde Vitória Valandro trás, “A tradição a gente não perdeu. Meu 

pai quem fez. Eram pessoas de muita fé e me passaram muita fé e hoje 

ajudamos a cuidar deste local.” (Informação verbal). 

Na memória dos usos sociais dos locais de oração a beira da estrada os 

moradores guardam ainda relatos sobre os atos realizados. Segundo Vitória 

Valandro os capitéis eram pontos de encontro da comunidade, anualmente em 

cada capitel, além da missa eram realizadas festas para arrecadar recursos 

para a igreja e outras obras da comunidade, os capitéis realizavam assim uma 

função social. “Fazíamos grandes festas, vinha toda a comunidade, tinha 

churrasco e muitas coisas, hoje não se faz mais isso.” (Informação verbal). 

Ressalta-se que os capitéis são preservados por moradores da 

comunidade ou familiares dos “construtores” com o dinheiro arrecadado 

anualmente como oferta nas celebrações anuais realizadas em cada um dos 

quatro capitéis da comunidade, no dia em que se celebra na Igreja Católica o 

santo que dá nome a cada capitel. Um deles foi reconstruído em alvenaria 

recentemente, por ter sua construção original de madeira, não mais resistido às 

ações do tempo. De acordo com a entrevistada Vitória Valandro “a comunidade 

se reúne sempre no dia do santo de cada capitel para rezar um terço e fazer 

uma coleta para que possa ser mantido este espaço. Algumas pessoas ficam 

responsáveis por cuidar e recebem algo por isso, em outros são os familiares 

de quem construiu que cuidam. O do meu pai (Capitel São Roque) pagamos 

outra pessoa para cuidar.” ( Informação verbal). 
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Os capitéis são considerados patrimônio cultural. O termo patrimônio 

reflete a apropriação ou detenção de um bem, herança de alguém o de algum 

povo. É um conjunto de bem materiais ou imaterial que resguardam memórias. 

Segundo Feitosa e Silva (2011), os bens materiais e imateriais, são todos 

aqueles relacionados à memória e identidades e heranças de um povo ou 

nação e o patrimônio cultural material é todo aquele que pode ser visto e 

tocado. 

A manutenção do patrimônio está alicerçada na conservação e 

recuperação da memória, fator que permite as seres humanos e seus grupos a 

manutenção da identidade individual ou coletiva. Segundo AGUINAGA (2014 p. 

05), “O patrimônio cultural imaterial diz respeito àquela porção intangível da 

produção cultural dos povos, encontradas nas tradições, nos saberes, no 

folclore, nas línguas, nas festas, e em outras tantas manifestações que são 

transmitidas de uma geração a outra.”  

O “resguado” de algum tipo de identidade ou de elementos simbólicos 

que estabeleça relações com está identidade significa a manutenção de laços 

extemporâneos aos antepassados a um local, costumes e hábitos que 

demonstra quem são e de onde seus antepassados vieram e qual o legado 

deixado por estes. 

Na Colônia Boa Esperança, no caso dos filhos e/ou familiares dos 

responsáveis pela construção dos capitéis, cuidar da conservação destes 

locais é manter viva a história e o desejo de entes que já partiram. Mas tiveram 

sua vida alicerçada na fé e na crença de que aqueles locais de oração traziam 

importantes benefícios para a vida das suas familiares e das demais famílias 

da comunidade. 

Como traz os entrevistado Avelino Rossi, “Hoje, cuido deste local, para 

não deixar cair o que meu pai construiu[...] como Santa Barbará é protetora das 

tempestades, depois que foi construído o capitel para ela, nunca mais a gente 

teve grandes tempestades com prejuízos para nós.” (Informação verbal). Ainda 

a tradição é lembrada por Vitória Valandro “a tradição a gente não perdeu. Meu 

pai quem fez. Eram pessoas de muita fé e me passaram muita fé e hoje 

ajudamos a cuidar deste local.” (Informação verbal). 

Tendo a religiosidade e alguns de seus elementos sendo repassados ao 

longo das gerações. A moradora Luiza Boneto relata sua experiência de fé a 
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partir de promessas feitas a São Roque, “meu marido tinha uma doença muito 

grave e precisava ser operado, foi então que prometi a São Roque que iria 

rezar um terço em sua devoção e iria de “a pé” da minha casa até a capelinha, 

se meu marido fosse curado e não precisasse passar pela cirurgia, e deu 

certo[...]eu sempre tive fé.” (Informação verbal). 

De acordo com relatos dos moradores entrevistado, muita gente da 

comunidade mantêm o costume de visitar os capitéis e fazer suas orações, 

porém as pessoas que visitam a comunidade não estabelecem com estes 

espaços as mesmas relações. Assim Marlei Boneto Prezi aponta “sempre vou 

rezar o terço, principalmente quando é o dia de cada um dos santos. Quando 

estamos trabalhando e não dá tempo de ir naquele dia, vou no outro dia, mas 

não deixo de ir.” (Informação verbal). No entanto para muitos os monumentos e 

a tradição passam despercebidos, como traz Avelino Rossi, “alguns anos atrás 

as pessoas vinham visitar a comunidade, paravam nos capitéis, queriam saber 

sua história, hoje poucas pessoas fazem isso.” (Informação verbal). 

9. Considerações finais

A construção dos capitéis, embora apresentem em sua historicidade 

características particulares está cercada de elementos simbólicos coletivos, 

entre estes de tradições passadas para a primeira geração dos imigrantes 

italianos chegados na Boa Esperança, onde esta geração constrói 

monumentos que marcam de forma física sua religiosidade, crenças e sua 

etnicidade.  Este estudo possibilitou identificar elementos religiosos e culturais 

que estabelecem ligações com a primeira leva de imigrantes italianos que se 

instalaram na Colônia Boa Esperança.  

Embora sejam estabelecidas na atualidade, ligações entre o espaço dos 

capitéis e os familiares de seus idealizadores como forma de manter presente a 

história e o legado de entes que já partiram, algumas peculiares são perdidas 

com o passar dos anos, inclusive a minuciosidade de detalhes, histórias e da 

própria tradição inicialmente envolta nestas construções. Não existem registros 

fotográficos ou escritos pelos familiares em materiais relacionados à história de 

Rolante e da própria colonização que traga dados detalhados sobre suas 

construções. 
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Os capitéis podem ser compreendidos como lugares potencializadores 

da difusão da história dos primeiros imigrantes italianos – numa região 

tipicamente colonizada por imigrantes alemães, como é o caso de Rolante e 

seus municípios vizinhos – e de suas tradições bem como daqueles que 

construíram e daqueles que preservam atualmente estes espaços. Através da 

preservação das “casinhas dos santos”, como popularmente são conhecidos os 

capitéis, se pode melhor conhecer os ritos e tradições ligados a estes 

monumentos, que expressam formas de ser e sentir da comunidade que os 

produziu. 
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O imaginário das ornamentações carnavalescas do Rio de 

Janeiro: 1960 a 1970 África e J. Carlos decoram a cidade em luz 
e cor. 

Helenise Monteiro Guimarães (Escola de Belas Artes/UFRJ)1 

Resumo: 

Este artigo tem como objeto de estudo analisar os discursos do imaginário 

construído pelos artistas decoradores de carnaval para a criação de 

ornamentações urbanas do carnaval carioca no período de 1960 a 1970. A 

espetacularização destas ornamentações, de proporções gigantescas foi fruto 

da competição entre equipes de cenógrafos, artistas plásticos e decoradores 

que pensaram uma vestimenta luxuosa como cenário para as ruas e avenidas, 

onde as manifestações carnavalescas se apresentavam. Após o levantamento 

de oitenta anos de matérias em jornais foi possível detectar um repertorio 

variado que demonstrou como imagens da cultura popular, de massa e erudita 

conviveram em projetos de alta qualidade visual que marcaram a memória dos 

foliões cariocas. Espelhando a construção da identidade nacional, este 

repertorio reuniu imagens das historias em quadrinhos, do imaginário 

carnavalesco tradicional, do folclore brasileiro e das corridas espaciais, fixando 

assim na historia do carnaval carioca as mais belas produções cenográficas 

urbanas. Desta forma apresentamos no recorte temporal deste artigo, imagens 

poéticas e encantadoras a disputa entre seus criadores para dominar os 

territórios da folia carioca. 

Palavras-chaves: carnaval, ornamentação, imaginário. 

1 Professora Dra.Adjunto IV do departamento de Historia e Teoria da Arte e do Programa de 
Pós-Graduação de  Artes Visuais da Escola de Belas Artes/UFRJ. 
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O Imaginário carnavalesco e suas possibilidades 

Desde o período colonial o Rio de Janeiro já ornamentava suas ruas 

para festas, sobretudo aquelas dedicadas aos casamentos da família real 

portuguesa, saudados com grandiosos desfiles que incluíam carros alegóricos, 

e que mais tarde, na segunda metade do século XIX se refletiria nas 

ornamentações da folia nas ruas cariocas. O século XIX apresenta portanto um 

marco importante de ordenação da folia carioca, pelos embates entre suas 

múltiplas manifestações, tais como "entrudo" e "clubes carnavalescos", e pelo 

papel que o espaço urbano começa a ter como uma possibilidade de palco do 

imaginário carnavalesco. 

Traçar um painel do imaginário carnavalesco carioca através das 

ornamentações é também compreender como ao longo de dois séculos o 

coletivo de uma sociedade recolheu um repertorio de imagens para a 

construção de uma “memória carnavalesca”, coletadas de fontes tão diversas 

como a cultura indígena nativa, a cultura européia e a cultura africana. O 

conjunto destas imagens, embalados pelas ondas da construção da identidade 

nacional que varreriam a cultura brasileira no século XX podem ser detectadas 

nas temáticas aplicadas as ornamentações de ruas, bailes, fachadas de 

moradias e coretos de subúrbios. Buscamos, portanto o estudo do imaginário 

“que tanto pode ser feito sobre imagens iconográficas quanto sobre discursos, 

pois ambos reproduzem figuras de memória, e cada imagem é um traço da 

mentalidade coletiva de sua época.” (SILVA:2006:p.214). 

Por sua interligação coma Historia das Mentalidades e a Historia 

Cultural, o Imaginário é um campo fértil para investigações, e nos permite – no 

caso do carnaval – compreender como este repertorio de imagens, retiradas de 

mitos, de figuras do cotidiano nacional, de símbolos europeus e americanos, 

entre outros, aliados a formas de representações dadas por seus criadores, 

construiriam uma festa visual urbana renovada ano a ano. 

Segundo Jose D’Assunção Barros ao analisar a definição dos objetos da 

Historia do Imaginário, ele os identifica como 

Um determinado padrão de representações, um repertorio de símbolos 
e imagens com a sua correspondente interação na vida social e 
política, o papel político ou social de determinadas cerimônias ou 
rituais, a recorrência de determinadas temáticas na literatura, a 
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incorporação de hierarquias e interditos sociais nos modos de vestir, a 
teatralização do poder.” (BARROS:2004:P.95) 

Desta forma, nos deteremos, sobretudo nas imagens que construíram o 

universo simbólico do carnaval carioca: o Rei Momo, colombina, pierrô, 

malandros, baianas, figuras do universo dos desenhos animados americanos, 

símbolos africanos, imagens utilizadas por caricaturistas no século XX entre 

tantas outras que nos guiarão pelas ruas do Rio de Janeiro na construção do 

cenário da folia. Estas imagens não seriam escolhidas aleatoriamente e 

justamente por estarem associadas a diversos rituais – os concursos das 

decorações, a execução destas, sua inauguração e o próprio carnaval – são 

carregadas de uma importância histórica que marcou a cidade como um fato 

indissociável de sua memória carnavalesca. 

Um rio de ornamentações atravessa o século XX 
Em 1928 a Avenida Rio Branco recebe sua primeira ornamentação 

oficial, paga pela prefeitura e idealizada pelo artista e cenógrafo Luiz Peixoto. O 

carnaval ainda tentava eliminar o entrudo, que convivia com os desfiles do 

corsos, em fileiras de carros ocupados pelas famílias burguesas, as 

apresentações dos ranchos carnavalescos, as grandes sociedades e, naquele 

ano ainda, as recém criadas escolas de samba. Ferreira aponta para o 

destaque dado a mais esta novidade que se somava a montagem de 

arquibancadas, palanques e camarotes na avenida Rio Branco, numa 

demonstração do poder de atração que os desfiles dos préstitos exercia tanto 

no público quanto nos negociantes que obtinham lucros com estas adaptações. 

O carnaval deste ano vai apresentar uma novidade de bastante 
sensação, ao menos na Avenida, por onde transitam resplandecendo os 
préstitos das grandes sociedades, cruzam os automóveis trêmulos de 
serpentinas nas tardes e nas noites de corso e se apinha o povo, 
entregue a sua maior,senão unica festa de todo ano [...]A Avenida será 
ornamentada oficialmente havendo a Prefeitura contratado um artista 
para a tarefa esplêndida. A escolha foi feliz, por isso que foram 
aproveitados os serviços de Luiz Peixoto.2 (FERREIRA 2004:P256): 

2 FERREIRA, Felipe. O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, Rio de Janeiro:Ediouro, 2004. op 
cit. O Globo, 14 de fevereiro de 1928. 
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A estratégia de valorização da cidade do Rio de Janeiro como pólo 

turístico é um fator relevante para o fortalecimento do carnaval como sua 

principal festa popular, capaz de reunir segmentos sociais diferentes ainda que 

os espaços ocupados pela folia guardassem hierarquizações. Desta forma 

teremos em 1932 o Baile de Gala do Teatro Municipal para as elites e a Parca 

Onze para as camadas populares mais pobres.  Embora estas diferenças ao 

longo do século tivessem suas fronteiras esgarçadas, a campanha turística 

estabeceleu uma narrativa para o imaginário da cidade, que assumiria uma 

“natureza turística” fruto de negociações entre sociedade e poder publico. 

Conforme Guimarães relata: 

“A imagem de um Rio de Janeiro exótico e glamuroso não é divulgada 
apenas em folhetos, mas também nos filmes feitos no exterior para o 
cinema, que ambientam  as cenas em hotéis luxuosos (...) a década de 
1920 marca a intensificação das produções nacionais inspiradas no 
modelo americano. Era sob um olhar estrangeiro que o pais, e 
sobretudo, o Rio de Janeiro, seria visto nestas produções, tendo como 
um de seus marcos simbólicos o personagem Zé Carioca dos estúdios 
de Walt Disney.(GUIMARAES:2015:p111) 

Ao mesmo tempo em que se investia neste imaginário paradisíaco e 

exótico para a cidade, o movimento de nacionalização do carnaval ganhava 

novo impulso, ocorrendo em paralelo a sua oficialização e muitas vezes  sendo 

confundido com ela. E um terceiro movimento, mais antigo, era o de se tornar o 

carnaval uma festa civilizada através do contato com os costumes europeus. É 

desta forma que, combatendo-se o Entrudo, afirmavam-se os passeios de 

carro, os desfiles e bailes voltados para uma burguesia que desejava um 

carnaval mais distinto. Tais movimentos não são independentes, e refletem a 

complexidade de uma festa que tinha a responsabilidade de representar o que 

havia de mais “genuíno”, ou como afirma Ferreira, a “alma” brasileira. 

A partir desta constatação,estava pavimentado o caminho para que a 
festa carnavalesca do Rio de Janeiro se tornasse a maior expressão da 
índole e da “alma” brasileiras. Uma festa múltipla, que sintetizaria um 
país plural, produto da reunião de muitas diferenças. A consciência do 
seu próprio valor passa a ser um fato importante para a organização da 
folia popular brasileira.(FERREIRA:2004:p.254) 
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Não é por acaso que o carnaval carregara o fardo de ser uma 

manifestação educadora das camadas populares, que por sua vez, atentas ao 

interesse da imprensa e da própria sociedade, encaminham-se cada vez mais 

para manifestações que fossem legitimadas por sua visibilidade no período 

carnavalesco. Desta forma, modelos elaborados pelas elites, como os desfiles 

de grandes sociedades passam a ser rejeitados em função da busca por um 

discurso mais revelador de identidades nacionais. 

Da oficialização do carnaval em 1932 até o inicio da década de 1940, 

temos poucas referencias às decorações das ruas do centro da cidade, a não 

ser ornamentação de 1928 e algumas posteriores que fizeram uso de 

iluminação noturna nos anos de 1930.  A imprensa voltava sua atenção para as 

ornamentações do Baile de Gala do Teatro Municipal ou para os coretos 

carnavalescos montados nos subúrbios. 

A década de 1940 estabelece um ritmo cada vez mais rápido nas 

transformações do conceito de decoração urbana: em 1941 a prefeitura 

empenhava-se na ornamentação das praças publicas, lançando mão de 

“motivos infantis tirados da literatura e da cinematografia” (Jornal do 

Brasil:1/02/1941) e pela primeira vez é apresentado a imprensa um projeto de 

ornamentação que se destinava a cobrir os espaços da Avenida Rio Branco ate 

a Praça Paris, cuja temática infantil surge pela primeira vez como uma unidade 

de repertorio,que depois se estenderia as estações de trens suburbanos do 

Méier,Madureira, Penha, Bonsucesso, Leopoldina com os mesmos motivos. 

É na Praça Paris que encontraremos duas inovações: a unidade 

temática,elaborada como uma narrativa, e uma novidade técnica – figuras 

dotadas de movimento, como descreve a matéria do Jornal do Brasil de 1º de 

fevereiro de 1941: 

Será erguido neste local um grupo movimentado, mecanizado,, 
apresentando o Rei Momo dando audiência aos astros do cinema 
infantil. A originalidade do grupo está em Olívia Palito, a noiva do 
marinheiro Popeye, fantasiada de balangandãs e figas.(Jornal do 
Brasil:1/02/1941) 

Em 1942, na recém inaugurada Avenida Presidente Vargas, a prefeitura 

determinaria que sua ornamentação se restringisse a um repertorio de “motivos 
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do carnaval dos morros cariocas” enquanto que a Avenida Rio Branco 

apresentaria “baianas, malandros, pandeiros,serpentinas” (Jornal do 

Brasil:12/02/1942),elementos que passam também a caracterizar a festa e 

tornam-se símbolos do espaço urbano naquele período de folia. Durante esta 

década, por conta do período da Segunda Guerra Mundial (1943-1945) alguns 

eventos carnavalescos são suspensos, como o Baile de Gala do Teatro 

Municipal, enquanto que só em 1947 a ornamentação urbana seria retomada, 

organizada pela Comissão de Festejos Carnavalescos da Prefeitura, quando 

grandes painéis de madeira compensada revelam baianas e piratas e foram 

considerados pela imprensa como “motivos modernos”. Porém há um clamor 

geral que evidenciaria as diferenças entre um carnaval de rua, popular, porém 

“horroroso, indigno de uma cidade como o Rio” (Jornal do Brasil:9/02/1947) e o 

carnaval dos bailes de classe, sobretudo o Baile de Gala do Municipal. E este 

clamor se explica pelo fato de que, ao final dos anos 1940 o carnaval já se 

tornara símbolo da cidade, ditando modelos para o pais,e desta forma faltava a 

festa tornar-se, mesmo antes de seu período oficial, algo corporificado e 

presente no imaginário da sociedade. 

Neste final de década constata-se a relação já existente desde o século 

XIX, entre arte e carnaval, campos de criação e profissionalização que 

estreitam cada vez mais seus laços e oportunamente, estabelecem discursos 

ricos em imagens, como revela Daniel Fonseca no Jornal do Commercio de 

fevereiro de 1949: 

Os artistas plásticos nacionais recebem com prazer a oportunidade que 
os festejos de Momo oferecem a expansão de sua arte criadora.(...) 
Decorando salões de baile, ornamentando as principais avenidas e 
praças da metrópole,ou confeccionando os tradicionais préstitos 
alegóricos, a família artística se reúne em grupos e, em competições 
memoráveis, disputa os lauréis da vitória (...)As principais obras 
literárias e artísticas tem sido  realizadas nas alegorias de carnaval, 
pela pintura e pela escultura, conjugados pela cenografia. Também os 
costumes típicos, a flora e a fauna, nas concepções decorativas, têm 
motivado imponentes préstitos elevando a fama de muitos artistas, 
popularizando-lhes o nome. A preocupação em apresentar temas 
originais da singular fisionomia à nossa arte cenográfica de carnaval, 
tornando-a segundo testemunhas (...) única no mundo, situada muito 
acima das que se realizam em Nice e Veneza: verdadeiros manipanços 
em desfile.(GUIMARÃES:2015:P.161) 
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É neste sentido que as ornamentações urbanas, pautadas por projetos e 

elaboradas execuções, tomarão a função metonímica que as caracterizarão 

nas décadas seguintes: 

escolher, planejar e executar uma ornamentação é assinalar um 
carnaval vitorioso, capaz de superar os anteriores. A ornamentação 
passa a ser instrumento de surpresa que a cidade aos poucos revela e 
expõe a critica, rejeição oui aceitação dos cidadãos..(...) A cidade 
engalanada, ordenada em projetos, seria a forma de fixar na memória a 
imagem de uma festa urbana que constituiria seu símbolo maior. 
(GUIMARAES:SANTOS FILHO:2012:P.13) 

A "batalha das ornamentações"3 configurava um momento importante do 

calendário carnavalesco, desde a inscrição dos competidores ate a divulgação 

dos projetos,com exposição aberta ao publico e finalmente, o projeto 

vencedor.Tanto a ornamentação da cidade quanto a do Baile de Gala do 

Teatro Municipal tornam-se objeto de atenção dos jornais e merecedoras de 

cerimônias, sendo a inauguração da ornamentação de rua o momento solene, 

pelas mãos do Sua Majestade Momo I e Único, o acender das luzes 

multicoloridas de avenidas e ruas do centro da cidade era recebido com 

extrema vibração popular. 

O estímulo à competição no campo das decorações urbanas pode ser 

detectado nas críticas da imprensa local. Ainda em 1952 o periódico A Manhã 

anunciava em 8 de fevereiro os esforços do Departamento de Turismo da 

Prefeitura para ornamentar as principais artérias do centro do Rio de Janeiro. A 

pretensão era de que as duas vias, Avenida Rio Branco e Avenida Presidente 

Vargas, fossem decoradas de forma espetacular “com motivos novos e bem 

urdidos e todos, ultrapassando as decorações anteriores, tanto em confecção 

quanto em beleza e arte.”4( A MANHÃ:R.J., 08/02/52) 

Os repertórios para a ornamentação anunciados pelo cenógrafo Luis 

Peixoto, que tinha como auxiliares Souza Meirelles e Monteiro Filho, também 

profissionais de teatro, estavam baseados nos “motivos venezianos”5, em que 

lanternas, candelabros, gôndolas e um gigantesco farol armado no obelisco da 

3 GUIMARÃES, Helenise, A Batalha das Ornamentações: A Escola de Belas Artes e o Carnaval 
Carioca 1ª edição:Rio de Janeiro:Rio Book’s:2015. 
4 A Toilete do Rio.A Manhã,Rio de Janeiro, 08/02/52, p.09. 
5 Idem, 
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avenida Rio Branco determinariam o clima do local. Em contraponto, na 

avenida Presidente Vargas seriam empregados “motivos folclóricos 

brasileiros”6. Já no espaço entre a Candelária e o monumento a Caxias, seriam 

dispostas enormes figuras de gesso e madeira representando o “Bumba meu 

boi”, a chegança, o maracatu, o batuque, o frevo e o samba. E por fim, na 

Praça Onze, seria armado uma espécie de “carro-chefe”, representando a 

alegria, puxado por alegres foliões e tendo “ao centro uma roda giratória com 

iluminação pirotécnica e bastante profusa”.7 

Percorrendo a cidade, o cidadão esbarrava com pilastras giratórias 

ornadas com pierrôs, colombinas, arlequins, malandros e baianas, pontuando 

esquinas e tomando de assalto uma festiva avenida Presidente Vargas. 

Cenógrafos e artistas da Escola Nacional de Belas Artes montariam suas 

equipes, entre eles  o cenógrafo Tomaz Santa Rosa, que traz as ruas o folclore 

brasileiro com figuras do frevo e baianas que compartilharia, em 1954, suas 

formas e cores com uma gigantesca Torre Eiffel na Praça Paris. Este ano 

marca uma contradição que confirma a divisão temática das decorações: 

enquanto nas ruas o imaginário recriado remeteria a cenas do folclore 

brasileiro, eliminando-se imagens do “Can Can” francês, arlequins e ate mesmo 

havaianas. No entanto a hibridação entre imagens nacionais e estrangeiras 

persiste e cria um discurso que enfatiza a dinâmica visual em detrimento a 

unidade temática ate então buscada. Apenas a falta de verbas, cada vez mais 

escassa, determina um empobrecimento destas ornamentações externas, 

cabendo aos jornais e ate mesmo moradores e artistas, muitas vezes a 

iniciativa de manter viva a tradição dos cenários carnavalizados. 

O cenógrafo e artista da Escola Nacional de Belas Artes. Fernando 

Pamplona, já trabalhava na equipe do cenógrafo Mario Conde no Teatro 

Municipal, apresenta em 1954 junto com o cenógrafo Nilson Pena um projeto 

cujo tema era o folclore afro-brasileiro.O projeto previa para o palco a 

reprodução do Pelourinho de Salvador, com bandeirinhas e painéis retratando 

batucadas, blocos e fantasias típicas do carnaval baiano. Eneida de Moraes 

encantada com o trabalho, afirma que seria uma oportunidade de mostrar ao 

6 Idem. 
7 Idem. 
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turista “não so o nosso carnaval, mas nossas festas em geral, crenças e 

danças” 8. E Pamplona complementaria esta análise afirmando: 

“Justamente por isso que escolhemos o tema que conhecemos, [...] já 
é hora de acabar com as decorações carnavalescas onde aparecem 
pagodes chineses, Veneza, motivos orientais ou coisas do gênero” 9. 

Pamplona introduz no cenário das ornamentações uma vertente para a 

construção de um discurso que marcará sua trajetória no carnaval carioca: a 

temática africana. Embora de qualidades técnica e estética reconhecidas, seu 

projeto é derrotado por Gilberto Trompowsky e Fernando Valentim, que 

apresentam a temática intitulada “Navegação”, cujas imagens remeteriam aos 

motivos marítimos, ao deus Netuno e galeras de piratas. 

Quase que imediatamente após a escolha do projeto, Pamplona e Pena 

enviam à coluna Teatro, do jornal Correio da Manhã, uma longa carta na qual 

relatavam suas intenções na escolha do tema, e agradeciam a todos aqueles 

que os haviam incentivado e apoiado durante “os últimos instantes da peleja”.  

Quando procuramos o senhor Alfredo Pessoa ele mesmo nos pediu 
que abordássemos “temas essencialmente brasileiros”“. E foi o que 
tentamos fazer. Procuramos assuntos brasileiros e carnavalescos, o 
que nos pareceu indispensável. Nada nos ocorreu mais brasileiro do 
que o Maracatu, o frevo, o reisado, o bumba-meu-boi, o candomblé, o 
côco. Não nos ocorreram figuras mais expressivas, mais bonitas, mais 
alegres, mais nossas do que o Saci, a Cobra Coral, a Matinta Pereira, a 
Yara, os Guerreiros, os Reis, os Orixás. Pela beleza de suas vestes, 
pela expressão de suas máscaras, pela originalidade de sua forma, 
acreditamos que honrariam qualquer folclore e seriam motivo de 
atração legítima para o turista que ousasse nos visitar no carnaval. 10 

A reação de Fernando Pamplona e Nilson Pena traduz o interesse que o 

folclore nacional despertara desde 1947, sendo definido por seus teóricos 

como “movimento folclórico”11. Mas também revela a complexidade na 

construção do imaginário que investigamos nas ornamentações urbanas 

cariocas. A ousadia do tema precisaria tornar-se “popular” para então ser 

8 Diário de Notícias, 21 de janeiro de 1954. 
9 Diário de Notícias, 21 de janeiro de 1954. 
10 Correio da Manhã, 23 de janeiro de 1954. 
11 VILHENA. Luis Rodolfo, Projeto e Missão. O movimento folclórico brasileiro 1947-1964; Rio 
de Janeiro : FUNARTE : Fundação Getúlio Vargas Editora,1997.p.21. 
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admitida num espaço de elite. E “popular” neste período especifico eram as 

figuras carnavalescas já consagradas, os aristocráticos arlequim, pierrô e 

colombina e os "tipicamente" nacionais malandros, baianas e mulatas.  

O papel das decorações carnavalescas evidencia sua capacidade de 

transformar determinados espaços em territórios festivos e cenários 

espetaculares, ao lado de outros elementos que também possuem este poder, 

incluindo-se aqui os próprios grupos carnavalescos. Estes espaços também 

são socialmente construídos por negociações que definem seus usos, no 

sentido em que ornamentá-los funcionou como uma forma de atrair novamente 

o público para o centro do Rio de Janeiro e conseqüentemente, para o carnaval

turístico. 

Fernando Pamplona retomaria seu projeto de vestir o teatro Municipal 

com motivos africanos, proeza que consegue, sem criar polemicas desta vez, 

no ano de 1959 (Fig.01), véspera do ano em que leva a escola de samba 

Acadêmicos do Salgueiro ao titulo de campeã com Zumbi dos Palmares, 

e,dando continuidade as suas áfricas, em 1962 quando vence o concurso para 

decoração da cidade do Rio de Janeiro.  Desta forma, a idéia da temática afro-

brasileira ja estava em seus planos no inicio dos anos de 1950, sendo revelada 

em primeiro lugar, no espaço nobre - e agora digno do folclore - do Teatro 

Municipal. 12 

A monumentalização das ornamentações e a Cidade das Maravilhas 

As relações existentes entre a Escola de Belas Artes e o carnaval 

carioca ficaram historicamente conhecidas pela revolução estética de Fernando 

Pamplona na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro nos anos 6013. A 

atuação de Fernando Pamplona no carnaval antecedeu sua entrada para os 

quadros da Escola de Belas Artes como assistente do professor Quirino 

Campofiorito no curso de Artes Decorativas, responsável por estimular o uso 

de projetos para decoração como trabalhos de curso. Porém a participação dos 

alunos da EBA nestes projetos é levada a um grau de identificação inigualável 

com Adir Botelho, um professor que fez o caminho inverso: da academia para 

12 Foto do acervo de Carla Vaz. 
13 GUIMARÃES. Helenise Monteiro. A Escola de Belas Artes no Carnaval Carioca: Uma relação 
secular e a revolução nas escolas de samba. In: Arquivos da Escola de Belas Artes no16.Rio de 
Janeiro:EBA Publicações, v.16, p.73-87, dez.2003 . 
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os concursos carnavalescos. O carnaval de 1965 foi marcado pela beleza 

monumental da ornamentação criada pela equipe A Trinca, saudada na 

imprensa carioca: 

Com a decoração de rua mais bonita e de mais bom gosto dos últimos 
anos e com uma série de preparativos que, se bem executados, 
poderão fazer inesquecível o carnaval do IV Centenário, o Rio inicia 
hoje, a maior festa do mundo, batendo recordes de turistas e de 
verbas,e com um único medo – o de que a chuva esfrie o entusiasmo 
que os cariocas incorporaram à história da cidade.”(O Globo, Rio de 
Janeiro, 27/02/65)14 

O ano de 1965 foi especial por vários fatores. Comemoravam-se os 

quatrocentos anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro e o país 

completava seu primeiro ano do regime militar iniciado com o golpe de 31 de 

março de 1964. Com a mudança da capital do pais para Brasília em 1960, o 

Rio de Janeiro continuava fortemente identificado como símbolo nacional, 

tendo em vista seu passado de cidade-capital. Também contribuía para isto o 

fato de sediar instituições culturais de dimensões nacionais, como o Arquivo 

Nacional, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Instituto 

Histórico e Geográfico do Brasil e a Academia Brasileira de Letras. Mesmo 

perdendo o status anterior, o Rio mantinha sua aura de capitalidade. 

Desta forma a celebração do IV Centenário deveria articular passado, 

presente e futuro, o que implicava em conciliar duas identidades: a de cidade 

quatrocentona que buscava equiparar-se a S.Paulo e a de mais novo estado da 

federação – a Guanabara. As comemorações deviam abordar a história da 

cidade e sua importância no cenário cultural brasileiro. Não foi a toa que quase 

todas as escolas de samba neste ano glorificaram a fundação do Rio de 

Janeiro “reafirmando os principais elementos constitutivos da memória sobre a 

origem da cidade, aprendida nos bancos escolares.”15. A ornamentação da 

cidade para o carnaval também não deixaria duvidas do momento de solene 

celebração do povo carioca, transformando em deslumbrante fantasia suas 

14 O carioca só teme a chuva para fazer um carnaval que poderá entrar para a história.. O 
Globo, Rio de Janeiro, 27/02/65, p. 13. 
15 MOTTA. Marly. Rio, cidade – capital. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 55 
(Coleção Descobrindo o Brasil) 
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ruas tomadas pela embriaguez da folia. O concurso para decoração das ruas 

havia sido instituído pelo decreto lei no396 de 23 de outubro de 1963.16  

A concepção do projeto de Adir Botelho e seus parceiros era uma idéia 

antiga, e para sua execução contou com a participação de colegas da ENBA 

“um grupo relativamente pequeno mais extremamente valente que trabalhou 

com uma bravura tremenda utilizando todos os seus momentos de folga e 

numa época em que tinha de enfrentar exames de fim de ano.”17 Nas salas de 

aula da academia tomaram forma as  pranchas do projeto e os detalhes de 

imensos painéis com as gravuras de Debret.  

Aquele foi um ano em que a participação dos integrantes da ENBA e faz 

notar mais do que nunca. Além do primeiro prêmio, ganham o segundo lugar 

Newton Sá e a terceira colocação é dada a Plínio Cipriano, Fernando 

Pamplona, Arlindo Rodrigues e Mario Monteiro18. No desfile das escolas de 

samba, sagrava-se campeã a Acadêmicos do Salgueiro com o enredo Historia 

do Carnaval Carioca, baseado no livro homônimo da cronista Eneida de 

Moraes, de autoria de Pamplona e Arlindo Rodrigues. Complementando a 

escalada de vitórias, vence o concurso de decoração do Teatro Municipal19 o 

pintor e professor Manoel Francisco Ferreira em parceria com Esmeralda 

Barros, com o tema Largo do Rio Antigo. 
Em pleno período das revoluções técnicas e estéticas das escolas de 

samba, Adir Botelho, Fernando Santoro e Davi Ribeiro mudam a concepção 

dos projetos de decoração com explorações de materiais que impuseram 

novos padrões de proporção, forma e iluminação. A apresentação de trabalhos 

de alto nível técnico e artístico demonstrava que aqueles concursos ganhavam 

uma nova dimensão, na qual se destacavam as pesquisas de materiais que 

16 O concurso era lançado no mês de outubro, sendo os vencedores conhecidos em dezembro, 
tendo pela frente os meses que antecediam o carnaval para a execução de seus projetos. Em 
1965 os espaços a serem ornamentados compreendiam a Avenida Rio Branco em toda sua 
extensão, a Praça Floriano, a avenida Presidente Vargas até a praça da República, a praça 
Mauá e o Largo da Carioca, e era obrigatória a inspiração em motivos históricos ou culturais 
que fizessem referência ao Rio de Janeiro. 
17 SALGADO. Paulo, Debret no carnaval carioca. QUERIDA,Rio de Janeiro:Rio Gráfica 
Editora.n.256,2ª quinzena,p22-.27, fev. de 1965. 
18 Arlindo Rodrigues, figurinista de teatro, era parceiro constante de Pamplona, também 
concorrente às decorações de salões de bailes. Mario Monteiro atuava como cenógrafo e 
também trabalhou em decorações de rua a convite da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro 
19 Neste concurso caberia o segundo lugar a Arlindo Rodrigues e o terceiro a Fernando 
Pamplona. 
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produzissem novos efeitos decorativos e também pelo desenvolvimento de 

temáticas históricas ou folclóricas mais elaboradas. 

A partir de 1962 já se explorava o sistema tubular com estrutura de ferro, 

o plástico vulcafilm e o uso do tronco de eucalipto fixado por cabos de aço a

partir destes recursos de sustentação dos elementos decorativos dotados 

também de nova concepção de iluminação interna, e maiores dimensões, iriam 

compor o espaço cênico urbano. Na prática, a estrutura tubular determinou 

também maior velocidade na montagem e desmontagem e sobretudo maior 

segurança, sendo economicamente mais viável para os cofres públicos. 

As gravuras de Debret, reproduzidas de seus originais, (Fig.01) foram 

decalcadas em setenta estandartes de 15 m. de altura, colocados ao longo da 

avenida Presidente Vargas. Fazia parte da composição seis tipos de azulejos 

coloniais, recebendo o estandarte iluminação interna, que em perspectiva na 

avenida gerava uma luminosa “moldura” para as escolas de samba. 

Fig.01 - Ornamentação da Avenida Presidente Vargas – “Debret” – 

Fonte – acervo da autora. 

Neste ano especificamente, tendo o Rio de Janeiro como tema 

obrigatório de todos os concursos, consolida-se o repertorio de imagens 

genuinamente cariocas, estabelecidas certamente pela temática apoiada na 

arte de Debret e nas referencias as imagens do Rio de Janeiro no período 

colonial. Tanto que a Avenida Rio Branco recebe sobrados e lampiões e a 
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Praça Floriano é ornamentada com colchas coloridas e sombrinhas que 

remetiam a elegância das festas da família real.  

A criação, no período que vai de 1965 a 1979, de novas propostas 

visuais para a cidade estabeleceu uma acirrada competição entre seus dois 

maiores representantes: Adir Botelho e Fernando Pamplona.  No entanto o que 

se observa, em projetos de outros decoradores,  é a contribuição para uma 

nítida ampliação do repertorio de imagens que acompanhará acontecimentos 

relacionados ao mundo das artes – como as correntes modernas dos anos de 

1950 e 1960 – em que veremos o teatro Municipal ser ricamente ornamentado 

com motivos, cubistas, abstracionistas e concretistas (Fig.04), e  mesmo a 

corrida espacial será usada como temática para decoração do centro da 

cidade. 

A trajetória de Adir Botelho e sua equipe demonstra que a partir de 1965 

estabelecia-se um novo modelo de projeto, quando as dimensões das 

ornamentações tornam-se cada vez maiores, acrescidas de um elemento já 

conhecido – o movimento de suas estruturas – e utilizando-se largamente do 

material que revolucionou visualmente os elementos decorativos: o plástico 

colorido e o vulcafilm. As ornamentações de 1966 – “Sol Maior” – e de 1968 – 

“Alegria Alegria” (Fig.02) –  criadas pela Trinca, dão seqüência ao gigantismo 

físico, e também estabelecem novos repertórios de imagens. Em 1967 

Pamplona, vencendo a competição, ornamenta a cidade com imagens da 

“commedia dell’arte”, e em 1969 novamente Adir Botelho sagra-se campeão 

com “Passarada”, ornamentação que faz referencia as pipas coloridas de 

Copacabana. 
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Fig. 02 - Ornamentação “Alegria Alegria” – 1968 – Adir Botelho – 

Fonte Revista Manchete no 825 Rio de Janeiro. 

O ano de 1970 traz novamente Adir Botelho com a ornamentação “O 

Abre Alas” inspirada no cartunista J.Carlos, que ao lado de figuras de palhaços 

e Zé Pereira (Fig.03 e 04) aparecem numa colorida e inusitada viagem 

espacial. A imprensa, respaldada pela critica popular, comentaria o projeto, em 

matéria da revista O Cruzeiro de 17/02/1970. 

Desta vez o figurativo predominou sobre o geometrsmo abstrato dos 
anos anteriores. Ventarolas, rosáceas, línguas-de-sogra (...)reviveram 
motivos tradicionais do carnaval da primeira metade do século.(...) O 
ponto alto da decoração foi novamente a Praça Pio X, junto à Igreja da 
Candelária, onde foi montado um palacrio de espelhos – cujos efeitos 
eram realçados à noite pela iluminação – com três rodas giráveis 
dando movimento a construção e tendo ao centro um Zé Pereira 
gigante ladeado por palhaços voando para a lua, montados em 
vassouras.(...) a visão das colunas de plástico e espelhos,do ângulo de 
encontro das Avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, era, como 
disse um técnico da obra, a de “braços abertos para o 
infinito”.(GUIMARÃES:2015:P.266) 

Fig.03 - Ornamentação “O Abre Alas” – 1970 – Adir Botelho. 

Fonte: Revista O Cruzeiro Ano XLII no08,17/02/1970.P.76. 
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Fig.04 - Ornamentação “O Abre Alas” – 1970 – Adir Botelho. 

Fonte: Revista O Cruzeiro Ano XLII no08,17/02/1970.P.76 

A década de 1970 revela algumas estratégias dos poderes públicos no 

sentido de dinamizar a decoração carnavalesca. Neste mesmo ano “Brasiliana” 

de autoria de Antonio Pacot , Celmo Soares e Nilce Pereira leva novamente o 

folclore brasileiro para o Túnel Novo e alcança o bairro nobre de Copacabana. 

Em 1972 A temática circense trazida por Adir Botelho adorna a cidade com “O 

Circo vem Ai”, e Pamplona, junto com Maria Carmem vence no Teatro 

Municipal com “Feliz Universo Mágico Ozonizado”, num festival de luzes,cores 

e geometrizações. A divisão da cidade entre os decoradores torna-se um fato 

comum,e em 193 “Carnaval de todos os Tempos” de Adir Botelho ornamenta a 

Avenida Rio Branco enquanto “Hiper-Plá” de Pamplona ornamenta a Avenida 

Presidente Vargas. No teatro Municipal, duas integrantes da equipe de 

Pamplona, Licia Lacerda e Rosa Magalhães, vencem com “Caleidoscópio”.  

Em 1974, as obras do Metro determinam a interdição da Avenida 

Presidente Vargas e da Cinelândia, e o novo palco dos desfiles carnavalescos 

– a avenida Antonio Carlos – recebe de Pamplona a “Festa Branca” (Fig.04)

em que o artista retoma seu repertorio de imagens africanas, composto por 

mascaras e totens coloridos. Muito em breve mais uma revolução deslumbraria 

o mundo pelas mãos de Joãozinho 30, com os enredos da escola de samba

Acadêmicos do Salgueiro que consagrariam a espetacularização – já existente 

nas ornamentações – aliada a monumentalidade, nas alegorias das 

agremiações carnavalescas. 
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Fig.04 Ornamentação “Festa Branca” Pamplona & Rodrigues – 1974 

 Fonte Revista Manchete (Capa)1974 .09/03/1974 no1142 

A “Maravilha de Cenário” permanece na memória de uma cidade. 
Vejam esta maravilha de cenário 

É um episodio relicários 

Que o artista num sonho genial 

Escolheu para este carnaval 

E o asfalto como passarela 

Será a tela 

Do Brasil em forma de aquarela 

Silas de Oliveira/Aquarela Brasileira 

O gigantismo das decorações de rua, sua sofisticada elaboração e seu 

alto custo terminaram por inviabilizá-las. Competindo com elas e estimuladas 

pela ampliação do espaço cênico para o desfile proporcionado pelo 

Sambódromo, as escolas de samba também aumentaram as proporções de 

suas alegorias e fantasias. Inicialmente acanhadas diante da monumental 

ornamentação dos anos 60, na década seguinte com os novos conceitos 

teatrais de Joãozinho 30 iniciava-se mais uma revolução visual em sua 

apresentação. 
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Neste artigo nos detivemos brevemente na construção do imaginário que 

pontuou ate os anos de 1980 as ornamentações urbanas20. Imaginário que tem 

no universo carnavalesco imagens simbólicas, processos projetuais que 

estabelecem redimensionamentos para que o carnaval seja visto de longa 

distancia e ao longo do tempo, a competição entre seus criadores. A afirmação 

deste imaginário e seu repertorio estabeleceu patamares inéditos para a 

organização da festa urbana, estimulados pela disposição do poder público em 

tornar mais atraente os espaços a ela destinados. 

Os artistas da Escola de Belas Artes desempenharam papéis de 

mediadores nas redes de relações das diversas correntes culturais21 a que 

estavam sujeitos. Interagindo entre si e com a sociedade, criaram estratégias 

que contribuíram para a permanência da festa carnavalesca. Suas alianças 

foram fundamentais para estabelecer novas regras para os rituais agonísticos 

que compõem o carnaval carioca, permitindo assim novas expressões 

artísticas. 

Analisando os dois campos de atividades – o da produção dos desfiles 

de escola de samba e a produção das decorações urbanas e de salões, nota-

se que um de seus componentes mais importantes e que os nívela 

historicamente é a espetacularização. Esta também é fruto de uma postura 

profissional trazida numa nova dimensão, pelos artistas da EBA. Entre os 

diversos processos criadores, a concepção projetual se apresenta como 

referência de método de desenvolvimento. Acrescente-se aqui a consolidação 

do modelo de trabalho em equipes e o estabelecimento de uma sistemática 

muito semelhante à produção industrial e teatral. 

Este contexto resultaria num enriquecimento das linguagens formais em 

que, tradicionais conceitos de criação foram questionados ao serem propostas 

técnicas e temáticas provenientes do universo teórico - pratico destes artistas. 

Um exemplo disto é a inclusão nos desfiles da temática afro-brasileira sob uma 

nova visão de estilo e conjunto, e nas decorações, temáticas oriundas da arte 

20 A cidade continuaria a ser ornamentada ate o século XXI,embora a atual Avenida Marques 
de Sapucaí, o Sambódromo, não permita a introdução de elementos decorativos não só por 
sua estrutura de grandes dimensões, mas sobretudo pelo gigantismo dos carros alegóricos. A 
hisotira completa da trajetória destes carnavais esta no livro: A Batalha das Ornamentações: A 
Escola de Belas Artes e o Carnaval Carioca 1ª edição:Rio de Janeiro:Rio Book’s:2015, autora, 
Helenise Guimarães. 
21 BARTH, Fredrik. O Guru, o inciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro 
:Contracapa, 2000, p.126. 
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moderna como abstracionismo e op-art, bem como temas baseados em fatos 

históricos que exploravam, sobretudo a memória local. A experimentação de 

materiais e métodos de produção adaptaria o carnaval a uma estratégia de 

produção artística que redimensiona os discursos estéticos e formais da festa. 

Reconhecemos que tanto os decoradores carnavalescos quanto as 

escolas de samba estreitaram as alianças com os poderes públicos para a 

conquista efetiva dos espaços festivos da cidade. Estas alianças que não 

ocorreriam apenas por questões de mobilidade social de atores e organizações 

carnavalescas, situação identificada na ascensão das agremiações e no 

interesse da classe média pelos seus desfiles22. A participação da população 

na consolidação destes repertórios foi fundamental para a vitalidade das 

ornamentações carnavalescas, ora aplaudindo malandros, baianas e pierrôs, 

ora clamando por mais elegância, luzes, cores e brilhos. Pois esta era a função 

destas ornamentações, vestir a cidade para sua festa mais importante. Desta 

forma, atendida em suas exigências de grande rainha destas batalhas, a 

própria cidade se torna cenário e paisagem lúdica demarcando fronteiras e 

espaços da folia, e atuando também ela própria como a grande mediadora de 

sua festa engalanada. 
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García Márquez e as imagens da América Latina: 
arcabouço de ideias para investigação1 

Maria Cecília Guirado (Universidade Estadual de Londrina)2 

Resumo: 

Os primeiros textos jornalísticos de Gabriel García Márquez (1948-1952) 

guardem imagens latino-americanas, que, mais tarde, serpenteariam em 

sua obra literária. Fisgados do cotidiano, esses recortes de personagens, 

paisagens e “modus vivendi” são talhados por García Márquez com o 

formão do realismo mágico. Para observar esse processo de descrição do 

imaginário latino-americano, a partir dos Textos Caribenhos, utiliza-se a 

semiótica peirceana. O propósito deste estudo é detectar imagens 

equiprováveis do ”paideuma” da América Latina na prática jornalística, que 

serviria de background para a construção do universo mágico do autor. 

Palavras-chaves: Jornalismo; García Márquez, imagens; América Latina 

1 O propósito desse texto, para ser apresentado no V ENEIMAGEM, é levantar hipóteses 
acerca do tema e das ferramentas teóricas para a elaboração do projeto de pós-doc, que será 
desenvolvido na Universidad de Antioquia, na Colômbia, onde se terá acesso aos textos 
jornalísticos originais de García Márquez. 

2 Maria Cecília Guirado, jornalista, mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), doutora em 
História da Comunicação (Universidade Nova de Lisboa). Publicou Relatos do descobrimento 
do Brasil: as primeiras reportagens, em 2001; Reportagem: a arte da investigação, em 2004 e 
Processos midiáticos em construção: Brasil 200 anos (org.), em 2008. É professora do 
Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, onde desenvolve o 
projeto de pesquisa Imagens midiáticas da América Latina nos textos jornalístico-literários de 
Gabriel García Márquez. 
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Introdução 

A humanidade entrará no terceiro milênio sob o império 

das palavras. Não é verdade que as imagens estejam 

substituindo as palavras, nem que as palavras possam ser 

extintas. Ao contrário, as imagens estão potencializando 

as palavras: nunca houve no mundo tantas palavras com 

tanto alcance [...]. Palavras inventadas, maltratadas ou 

sacralizadas pela imprensa, pelos livros descartáveis, 

pelos cartazes de publicidade; faladas e cantadas no 

rádio, na televisão, no cinema, no telefone, nos alto- 

falantes públicos; gritadas nas inscrições dos muros das 

ruas ou sussurradas ao pé do ouvido [...] Não: o grande 

derrotado é o silêncio. As coisas agora têm tantos nomes, 

e em tantos idiomas, que já não é fácil saber como se 

chamam em língua alguma. Os idiomas se dispersam 

soltos e sem direção, se misturam e se confundem, 

disparados rumo ao destino irremediável de uma 

linguagem global. 

 (Sublinhado meu, MÁRQUEZ, 2011, ps. 101-102) 

Gabriel García Márquez começou a tamborilar os dedos na escritura 

jornalística nas tardes quentes do Caribe. Era 1948. Ele havia saído da 

capital, após o Bogotazo3. O jovem Gabriel, com desejos de ser literato, foi 

acolhido na redação do El Universal, em Cartagena de las Indias, onde 

passou a produzir “La Jirafa”: uma coluna oscilante entre ficção e 

reportagem, assinada pelo personagem Septmus. Porém, nos dois 

primeiros anos caribenhos, Gabo – como é chamado carinhosamente – fez 

de tudo na redação do jornal, desde crônicas humorísticas ao editorial, 

sempre atento à efervescente realidade.  

Desse período (1948-1950), 437 matérias jornalísticas foram 

compiladas, por Jacques Gilard. A extensa antologia, publicada em 1981, 

leva o título Textos Caribenhos, Obra Jornalística I. Um ano depois, García 

3Bogotazo: revolta popular pela morte do líder Jorge Eliécer Gaitán, que deixou a capital 
colombiana em ruínas. 
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Márquez receberia o Nobel da Literatura, devido ao sucesso de Cem anos 

de solidão.  

Exemplo máximo de realismo mágico4, “Cien años de soledad” é a 

segunda maior obra da literatura hispânica, que deixa o primeiro lugar para 

Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes y Saavedra. A obra 

emblemática de García Márquez, que, em 1967, teve tiragem inicial de 

8.000 exemplares, foi traduzida para mais de 30 idiomas, tendo vendido 

cerca de 35 milhões de exemplares. Somam-se ao sucesso do Nobel de 

Literatura todos os outros títulos dos romances e coletâneas de contos 

publicados ao longo de sua vida5, porém, a obra jornalística continua 

ignorada pelo grande público, embora ele tenha atuado na imprensa latino-

americana e internacional até 1995.  

Em 2006, a densa produção jornalística de García Márquez foi publicada 

no Brasil, pela Record, em cinco volumosos exemplares, sob os títulos: 

Textos Caribenhos (1948 – 1952), Textos andinos (1954-1955), Da Europa 

4Realismo mágico, realismo fantástico ou realismo maravilhoso é corrente literária do início do 
século XX e tem como característica a fusão da realidade ao mágico, mostrando o irreal como 
algo cotidiano. Essa literatura, segundo Melo (1998), apreende e representa o real e o 
imaginário, a verdade e a ficção, a notícia histórica e a vicissitude quotidiana de um continente 
cuja existência política e social é ainda desconhecida. Selma Calasans Rodrigues define o 
gênero como “hesitação que está no discurso narrativo e contamina o leitor, que permanecerá, 
entretanto, com a sensação do fantástico predominante sobre explicações objetivas” (1988, 
p.11). “Quem conhece a vida na América Latina sabe que o cotidiano surpreende mais que a 
ficção” (HERSCOVITZ, 2004, p. 177). O misticismo, um dos resultados do entrelaçamento 
cultural em território latino, é fator determinante na caracterização dessa literatura, criada por 
quem se depara com uma realidade mágica: o conjunto de misturas étnicas e culturais fez com 
que os escritores latino-americanos rompessem com o realismo tradicional e fundissem a 
realidade à fantasia.  
5Cronologia da obra literária: “La hojarasca” (1955), “El coronel no tiene quien le escriba” 
(1961),  “La mala hora” (1962), “Los funerales de la Mamá Grande” (1962), “Cien años de 
soledad” (1967), “Isabel viendo llover en Macondo” (1968), “La novela en América Latina: 
Diálogo” (junto a M. Vargas Llosa) (1968), “Relato de un náufrago” (1970), “La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada” (1972), “Ojos de perro azul” (1972), 
“El negro que hizo esperar a los ángeles” (1972), “Cuando era feliz e indocumentado” (1973), 
“Chile, el golpe y los gringos” (1974), “El otoño del patriarca” (1975), “Todos los cuentos de 
Gabriel García Márquez: 1947-1972” (1975), “De viaje por los países socialistas” (1978), “La 
tigra” (1978), “Crónica de una muerte anunciada” (1981), “El verano feliz de la señora Forbes” 
(1981),  “El rastro de tu sangre en la nieve” (1981),  “El secuestro: Guión cinematográfico” 
(1982),  “Viva Sandino” (1982),  “El amor en los tiempos del cólera” (1985),  “La aventura de 
Miguel Littín, clandestino en Chile” 198,  “Diatriba de amor contra un hombre sentado: 
monólogo en un acto” (1987), “El general en su laberinto” (1989), “Doce cuentos peregrinos” 
(1992),  “Del amor y otros demonios” (1994), “Cómo se cuenta un cuento” (1995),  “Me alquilo 
para soñar” (1995), “Noticia de un secuestro” (1996), “Por un país al alcance de los niños” 
(1996), “La bendita manía de contar” (1998), “Vivir para contarla” (2002), “Memoria de mis 
putas tristes” (2004) e “Yo no vengo a decir un discurso” (2010).  
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e da América (1955-1960), Notas de prensa (1961-1984) e Por la libre 

(1974-1995). Nesse mesmo ano ele anunciou sua morte literária. “García 

Márquez morreu no final de 2006, quando convidou para um almoço seu 

círculo de amigos mais íntimos para lhes dizer que não pensava escrever 

mais nenhuma palavra”. (ABAD, Ilustríssima, Folha de S.Paulo, 

20/04/2014). Gabo só se encantaria no dia 17 de abril de 2014.  

Mas foi aos vinte e poucos anos, já com alguma experiência em 

jornalismo, que ele daria início à sua escrita fantástica com La hojarasca. Ao 

levar o texto para impressão, foi desiludido pelo editor: “Mire, señor García, 

dedíquese a outra cosa, porque usted para esto no es”  (PATERNOSTRO, 

2014, p. 80)6. Determinado a dominar palavras, sobrevivia à custa de amigos. 

Em seu livro de memórias, Vivir para contarla, ele registra o início da escrita 

jornalística no Caribe: 

Trabajava por la mañana en la apacible redación de El Heraldo, 
almorzaba como pudiera, cuando pudiera y donde pudiera, pero casi 
siempre invitado dentro del grupo por amigos buenos y políticos 
interesados. En la tarde escribía ‘La Jirafa’, mi nota diária, y qualquer 
otro texto de ocasión, (GGM,  2002, p.138)i7  

A maioria dos textos jornalísticos dessa época não levava assinatura. 

Assim, não é possível investigar editoriais, notícias ou mesmo reportagens 

escritas pelo principiante Gabriel. Os temas abordados em “La Jirafa” abarcam 

desde a carnavalização do espírito latino-americano sem nenhum caráter a 

críticas aos governos ditatoriais da América Latina e até aos comentários 

irônicos sobre repetições e incoerências da própria imprensa. Por vezes, ele 

comenta livros, filmes, extravagâncias e faz críticas aos costumes do país, que 

se esforça para acompanhar o american way of life.  

Algumas “jirafillas” - como ele chamava essas crônicas – brincavam mais 

na literatura que no jornalismo, porém sempre tinham um pé listrado na 

realidade, que ele pretendia traduzir em imagens. 

6“Olhe, senhor García, dedique-se a outra coisa, porque para isso o senhor não serve”. 
Tradução minha. 

7 Trabalhava pela manhã na aprazível redação de El Heraldo, almoçava como podia e onde 
podia, mas quase sempre convidado por amigos bons e políticos interessados. À tarde 
escrevia “La Jirafa”, minha nota diária, e qualquer outro texto de ocasião” (GGM, 2002, p. 138). 
Tradução minha. 
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1. Personagem latino-americano

Num universo, nublado entre o onírico e o real, dá-se a narrativa desse 

colombiano. É tentadora a ideia de iniciar o exame minucioso das obras 

jornalísticas de Gabo passando um bisturi entre o que é real e o que é mítico. 

Talvez esse seja um dos procedimentos adotados num futuro próximo para 

investigar a gênese das histórias de seu mundo mágico. Como não se pode dar 

conta de averiguar essa hipótese em todas as publicações do período, adota-

se, nesse breve estudo, um recorte primário: a escolha de três “jirafilhas” que 

demonstram, desde o início da carreira jornalística, a tendência para o modo 

fantástico de perceber, traduzir e registrar imagens da América Latina. 

Desde 1948, sob a máscara de Septimus, Gabo vai construindo 

representações, descrevendo imagens para o leitor. Imagens que habitam a 

mente do jornalista para, a seguir, serem transmutadas em palavras que se 

organizam em frases, em parágrafos, em textos. As imagens, frutos da 

percepção, compõem um quadro referencial, onde se acumulam as 

experiências. O universo do autor se reflete em seus escritos, que ainda se 

emolduram pelo contexto do ambiente, do período histórico e da geografia que 

ele habita. Lembrando que, na teoria da percepção, existe a distinção entre 

imagens mentais e imagens visuais: 

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextricavelmente ligados já em sua gênese. Não há imagens como 
representações visuais que não tenham surgido de imagens na 
mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há 
imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto 
dos objetos visuais. (SANTAELLA & NOTH 1999, p. 15).  

Na impossibilidade de deslindar a trama genética que se pretende, 

escolhe-se, nesse breve estudo, a busca por imagens de personagens, de 

paisagens e de “modus vivendi” que representam – de forma estereotipada - a 

América Latina.  Veja-se a imagem de um homem típico: 

A personalidade de Avivato  -  Janeiro de 1950 
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Na semana passada o Times publicou um minucioso e interessante 
comentário sobre a vida e os milagres de Lino Palacios, o magistral 
desenhista argentino. Posteriormente, esse mesmo apareceu na 
seção “Cosas del Dia”, de El Tiempo, traduzido por alguém que, 
talvez sem o desejar, esqueceu-se de registrar a procedência da 
crônica. O curioso do incidente está no fato de que o mencionado 
comentário festeja triunfalmente o êxito obtido pelo famoso 
desenhista argentino com seu não menos famoso personagem 
“Avivato”: tipo perfeito de malandro sem escrúpulos do trapaceiro 
exemplar. Se não fosse porque estamos perfeitamente convencidos 
de que o anônimo tradutor omitiu a origem da nota por simples e 
explicável descuido, afirmaríamos que foi o próprio “Avivato” quem 
abandonou, por um momento, o quadrado universo de sua historieta, 
sentou-se à máquina e realizou a magistral tradução, para provar ao 
mundo como são fundas e sólidas as suas raízes humanas. “Avivato” 
é isso. O portenho comum e simples, oportunista praticante irredutível 
da alta e vulgarizada filosofia da farsa, com certos sinais de fanfarrão 
mundano que já estão gritando por um psicanalista [...](GGM, 2006, 
132)8

Mito da cultura popular, o homem latino-americano é malandro. As 

características de Avivato podem ecoar no Brasil, na Colômbia ou na 

Venezuela. Chega a ser grotesco e cômico o modo como a cultura popular se 

representa. Ao comentar o comportamento de Avivato, García Márquez 

debocha do espírito da farsa, presente nas “fundas e sólidas raízes humanas”. 

Raízes étnicas ou antropológicas sustentarão olhares sobre a malandragem 

latino-americana, com suspeitas no calor dos trópicos, na miséria resultante da 

colonização europeia, na miscigenação dos povos nativos e muitas outras 

hipóteses. Freud estudou mecanismos de projeção e identificação que, 

atualizados por Morin, permitem rever mitos e heróis. “Porque se uma mitologia 

‘funciona’ é porque dá resposta a interrogações e vazios não preenchidos, a 

uma demanda coletiva latente, por meios e esperanças que nem o 

racionalismo na ordem dos saberes nem o progresso na dos haveres têm 

conseguido extirpar ou satisfazer” (BARBERO, 2003, p.95). 

2. Paisagens em construção

8Os títulos das crônicas são da edição brasileira, publicada pela Record, 2006. Para facilitar a 
leitura acrescentou-se ao título o mês e o ano da publicação original. Após o excerto aparece a 
indicação GGM, ano da obra referida e página onde se encontra o texto. 
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Com base na semiótica peirceana, observa-se as categorias 

fenomenológicas de primeiridade, secundidade  e terceiridade9 com relação ao 

objeto que se pretende investigar: imagens da América Latina no jornalismo 

inicial de García Márquez. No primeiro intertítulo “Personagem latino-

americano” foi possível experimentar qualidades de sentimentos relacionadas 

aos ícones. Agora surgem os aspectos indiciais das paisagens reais ou 

imagéticas do continente em construção.  

O colete estampado - Novembro de 1950 

Vivia-se despreocupadamente naquela época em que as cidades 
começavam a nascer e – sem serem nem completamente povoados, 
nem completamente cidades – constituíam-se em duas ruas paralelas 
ao rio, e nas quais havia lugar suficiente para três lojas, um café com 
uma velha mesa de bilhar e uma serraria. E era precisamente por 
isso que se sabia que a fundação não iria ser um povoado, mas uma 
cidade, porque havia uma serraria onde às tardes atracava um barco. 
[...] 
[...] Alguém poderá pensar que as tardes dos domingos eram mais 
entediantes do que as de hoje, já que não havia um cinema onde 
refugiar-se com a namorada. De certo modo, porém, a cadeira do 
cinema sempre existiu em qualquer época, prudentemente 
metaforizada em diversos objetos. Para o filho do dono da serraria e 
a filha de seu sócio, havia uma pequena carruagem descoberta na 
qual a vertigem da velocidade substituía a estratégica escuridão dos 
cinemas atuais.   [...]  
[...] Duas vezes por mês iam presenciar o acontecimento quinzenal 
da chega do barco, no qual vinham sombrinhas e biombos japoneses, 
porcelanas chinesas e discos norte-americanos. E enquanto os 
gloriosos antepassados dos trabalhadores braçais carregavam nos 
ombros a mercadoria de importação, o filho do dono da serraria e a 
filha do sócio iam aprender o último foxtrot, amorosamente inclinados 
sobre o gramofone, ao mesmo tempo que o dono da serraria 
respondia suas cartas e a esposa se sentia ruborizadamente 
escandalizada ante os revolucionários passos do Charleston. 
Embriagados pelo romantismo do fim do século, nem sequer se 
preocupavam com o fato de que no café onde se jogava bilhar muitos 
dos jogadores se matassem a facadas, levando de passagem dois 
espectadores, numa última e dramática carambola. (GGM, 2006, p. 
485) 

Na construção das cidades – as cenas cinematográficas – criam espaços 

típicos de toda e qualquer formação urbanística interiorana. Cenas geradas 

pela força bruta do fazer, típicas das características do índice: “duas ruas 

9“Há três espécies de signos que são todos eles indispensáveis em todos os raciocínios: 
primeiro é o signo diagramático ou ícone, que exibe uma similaridade ou analogia com o 
sujeito do discurso; o segundo é o índice que, assim como o pronome demonstrativo ou 
relativo, força a atenção para o objeto particular intencionado sem descrevê-lo; o terceiro (ou 
símbolo) é o nome geral ou conexão habitual entre o nome e o caráter significado” (PEIRCE, 
1936-1958, 1.369). 
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paralelas ao rio” fomentam o comércio local. O lazer, mesmo antes do cinema, 

paira sobre a paisagem, vista em movimento do lombo do cavalo ou da 

carruagem, de acordo com a classe social. Do pequeno porto chegam os 

primeiros objetos para conforto, decoração ou apreciação estética dos novos 

sons que invadem as tardes solitárias. Índices de cópias de costumes dos 

novos passos de dança. 

Nesse afã de imitar o estilo americano de viver, nos anos 50, García 

Márquez ironiza, ao final da crônica, alertando para os crimes locais, que 

passavam despercebidos. Estes signos indiciais serão investigados, a 

posteriori, no diagrama que prevê a perspectiva histórica e cultural da Colômbia 

e suas similaridades com os outros países do continente. O grande espaço 

geográfico (42.560.270 Km2) se abre em múltiplas interpretações, onde 

afinidades e diferenças se expandem em raios e trovejam alteridades. Daí a 

necessidade de sistematizar, historicizar: paisagens, espaços, coisas típicas. 

Objetos concretos, frutos de esforço consciente e necessários à maneira de 

estar no mundo.  

3. Coisas do imaginário popular

Com a ideia fixa em rastrear imagens típicas da América Latina nos 

primeiros textos jornalísticos de García Márquez chega-se à terceiridade 

peirceana. O termo imagem está, prioritariamente, ligado ao seu universo 

simbólico, com caráter de representação, de lei, de consciência sintética 

(PEIRCE, 1977). Assim, a imagem que a palavra emite ancora-se, em 

primeiridade no ícone, para se desprender, em secundidade, em índices e, 

posteriormente – quando por convenção – concretiza-se em símbolo. Quais 

seriam, então, os símbolos da América Latina? Quais imagens sintetizam 

sentimentos, indicam realidades ou simbolizam a cultura?  

Sentimentos de afinidade entre os povos latinos como: hospitalidade, 

ingenuidade, repulsas aos avanços da ciência (advindos de suas experiências 

nativas ou de crendices populares) são muito comuns e se espelham no 

imaginário social. Nesse nível de apreensão, tradução e representação de 

fenômenos há espaço garantido para o realismo mágico marqueziano. 
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No fragmento da crônica, publicada dezenove anos antes da chegada do 

homem à lua, García Márquez mostra o imaginário social latino-americano da 

época:  

Uma viagem à lua - Dezembro de 1950 

Deparo-me com uma dessas notícias que se mostram interessantes 
apenas pelo fato de já terem sido publicadas, com maiores ou 
menores enfeites, pelo menos três vezes ao mês: “Tudo está pronto 
para a primeira expedição da Terra à Lua”. 
[...] Os primeiros navegantes - diz a informação – observariam dali os 
problemas fundamentais: temperatura dos raios solares, equipagem 
de oxigênio, efeitos da velocidade sobre a circulação sanguínea etc. 
etc. [...] Com todas estas complicações, a notícia continua sendo 
publicada. “Tudo está pronto para a primeira viagem à Lua”.[...]  
Para ir à Lua, no entanto, ninguém se arrisca a ser o primeiro que, de 
volta, tenha a satisfação de nos ensinar como se pode pôr um ovo em 
pé apenas com o gesto de amarrar as calças e, sem necessidade de 
mais congressos e estudos cosmológicos, numa madrugada qualquer 
diga a seu vizinho: “Bem, arruma teus trastes e vamos embora” 
(GGM, 2006, p. 499). 

Fica evidente que a população não acreditava que os terráqueos 

conquistassem na façanha. Parece que o autor concorda com o imaginário 

social.  De qualquer modo, a Apolo 11, em 20 de julho de 1969, levaria Neil 

Armstrong a concretizar a façanha.  

Considerações finais 

Há uma ideologia que permeia a imprensa, mas há também espaço para 

a ficção, principalmente nesse gênero jornalístico que beira ao literário, 

expresso nas crônicas caribenhas de Gabo.  

Há fusão dos dois espaços que a ideologia diz manter separados, isto 
é, o da informação e o do imaginário ficcional. Isso implicará, por um 
lado, uma análise histórica das matrizes culturais e das 
transformações sofridas pelo campo da imprensa e da literatura, que 
possibilitaram a comunicação entre esses dois espaços. E, por outro 
lado, uma análise fenomenológica dos mecanismos a que essa 
‘comunicação’ dá lugar (BARBERO, 2003, p. 94) 

A análise histórica desvendará muitas marcas da América Latina. Mas, sem 

dúvida, na obra de García Márquez, Cem anos de solidão é a obra que 

sintetiza imagens comuns aos povos latino-americanos. Os primeiros registros 
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das aventuras de Macondo também foram esboçados no espaço jornalístico. A 

casa dos Buendia (texto em anexo) é prova que esboços da realidade latino-

americana, nas anotações dos anos 50, foram tomando forma com o passar do 

tempo, compondo o quadro referencial do autor (background) e de seu 

universo fantástico.  

Ao traduzir acontecimentos de modo distorcido, como fazem, em geral, os 

latino-americanos quando contam oralmente suas histórias dramáticas, 

engraçadas, surreais, malucas ou fantásticas, Gabo encontrou seu jeito de 

“transcriar” a realidade latino-americana. Uma realidade mágica, porque fruto 

de etnias várias, de religiões várias, de culturas várias e de geografias e de 

histórias multiplicadas, exageradas e complexas - das várias Américas Latinas. 

Das várias Macondos, dos tipos que a habitam e de suas solidões. 
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A casa dos Buendía10 
(anotações para um romance) 

A casa é fresca: única durante as noites, mesmo no verão. Situa-se no 

norte, no final da única rua do povoado, erguida num alto e sólido alicerce de 

cimento. O portal alto, sem batentes; o largo salão quase sem móveis, com 

duas janelas inteiriças que dão para a rua, talvez seja a única coisa que a faz 

diferenciar-se das outras casas do povoado. Ninguém se lembra de jamais ter 

visto as portas fechadas durante o dia. Ninguém se lembra de já ter visto as 

quatro cadeiras de balanço num lugar diferente ou numa outra posição: estão 

todas colocadas de maneira a formarem um quadrado, no centro da sala, 

parecendo terem perdido a faculdade de proporcionar descanso, tendo agora 

apenas uma simples e inútil função decorativa. Existia agora um gramofone no 

canto, perto da menina inválida. Mas antes, nos primeiros anos do século, a 

casa era silenciosa, desolada; talvez a mais silenciosa e desolada do povoado, 

com esse imenso salão ocupado apenas pelas quatro (...) (agora a talha tem 

um filtro de pedra, coberto de musgo) no canto oposto ao da menina. 

Nas paredes ao lado da porta que leva ao único quarto de dormir, veem-se 

dois retratos antigos, assinalados por tarjas funerárias. O próprio ar, no interior 

do salão, é de uma fria severidade, mas elementar e sadia, como os trajes 

matrimoniais, arrumados em forma de embrulho, que pendem do cabide do 

quarto ou como o seco ramo de aloés que decora por dentro a soleira que dá 

para a rua. 

Quando Aureliano Buendía voltou ao povoado, a guerra civil havia 

terminado. Talvez não restasse ao novo coronel nada que lembrasse a áspera 

peregrinagem. Restava-lhe apenas o título militar e uma vaga inconsciência de 

seu desastre. Mas lhe restava também a metade da morte do último Buendía e 

uma ração inteira contra a fome. Restava-lhe a nostalgia da vida doméstica e o 

desejo de ser dono de uma casa tranquila, aconchegante, sem guerra, que 

tivesse um portal alto para receber o sol e uma rede no quintal, estendida entre 

duas forquilhas. 

10 Com data hipotética de 1950 ou 1952, sem jornal definido, esta publicação foi coletada 
nos Textos Caribenhos, por Jacques Gilard, pp. 840-842. 
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No povoado, onde estava a casa dos seus antepassados, o coronel e 

sua esposa encontraram apenas as raízes das estacas incineradas e a alta e 

pequena planura, diariamente varrida pelo vento. Ninguém diria que naquele 

lugar existiria antes uma casa. “Tão claro, tão limpo estava tudo”, disse o 

coronel, lembrando. Mas entre as cinzas onde outrora havia o quintal, a 

amendoeira ainda reverdecia, como um Cristo entre os escombros, perto do 

quartinho de madeira destinado às coisas já sem préstimo. De um lado, a 

árvore era a mesma que dava sombra ao pátio dos velhos Buendía. Mas do 

outro lado que caía sobre a casa, estendiam-se os galhos fúnebres, 

carbonizados, como se metade da amendoeira estivesse no outono e a outra 

metade na primavera. O coronel lembra-se da casa destruída. Lembrava-se 

dela pela sua claridade, pela sua indisciplinada música, composta com os 

restos de todos os ruídos que a habitavam, e em tal quantidade que pareciam 

transbordar. Mas lembra-se também do acre e penetrante mau cheiro da latrina 

perto da amendoeira, e do odor que vinha do quartinho abarrotado de silêncios 

profundos, dividido em espaços vegetais. Em meio aos escombros, ao revolver 

a terra enquanto varria, dona Soledad encontrou um são Rafael de gesso com 

uma sas partida, e um vidro de lamparina. Alí construíram a casa, com a porta 

dando para o poente; precisamente na posição contrária à que teve a dos 

Buendía mortos na guerra. 

A construção começou quando cessaram as chuvas – sem preparativos, 

sem ordem preconcebida. No buraco onde seria enfiada a primeira estaca, 

acomodaram o são Rafael de gesso, sem qualquer ritual. É possível que o 

coronel não tivesse pensado nisso quando fazia o traçado no chão, mas junto à 

amendoeira onde havia antes o depósito, o ar continuou com a mesma leveza 

quando o local era o quintal. De maneira que quando cavaram os quatro 

buracos e disseram: “Assim vai ser a casa, com uma sala bem grande para que 

nela as crianças possam brincar”, já o melhor dela estava feito. Foi como se os 

homens que tomaram a medida do ar tivessem marcado os limites da casa 

exatamente onde terminava o silencia do quintal. Porque quando foram 

levantadas as quatro estacas, o espaço cercado era limpo, como agora é a 

casa. Dentro dela ficaram presos a frescura da árvore e o profundo e 

misterioso silencia da latrina. Lá fora, ficou o povoado, com o calor e os ruídos. 
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E três meses mais tarde, quando o teto foi construído, o interior da casa 

continuou tendo, assim mesmo, alguma coisa de quintal. 
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A brasilidade das escolas de samba e a Coca-Cola e sua 

cultura imperialista: um encontro que deu em samba 

Autora: Danielle KIFFER (Universidade do Estado do Rio de Janeiro –Uerj) 

Orientador: Felipe Ferreira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro –Uerj) 

Resumo: 

Esse artigo apresenta um acontecimento marcante, sob o ponto de vista do 

estudo cultural, ocorrido na década de 1950: um concurso, patrocinado pela 

Coca-Cola, promovido e divulgado pelo jornal Última Hora, associou as escolas 

de samba do Rio de Janeiro à marca de refrigerante. O certame, que pretendia 

promover a Coca-Cola e incentivar o consumo do produto no Brasil, a princípio 

seria somente de caráter musical, mas acabou levando as agremiações a 

incorporarem elementos do refrigerante, realizando desfiles completos, 

incluindo carros alegóricos com garrafas de Coca-Cola e baianas enfeitadas 

com tampinhas. Esse acontecimento destaca os interesses e negociações 

envolvidos em um processo que coloca em diálogo as escolas de samba, 

símbolo de brasilidade e pureza criados pelo imaginário social da época, com a 

maior representante do imperialismo global, em um processo de incorporação e 

resistência. Em reação, a intelectualidade começou a intervir nas agremiações, 

o que acreditamos ter mudado definitivamente o rumo dos  desfiles,

transformando-as no que são hoje. Ressaltamos, nesse contexto, o papel do 

Fernando Pamplona no Salgueiro. Foram pesquisados jornais no período entre 

1957 e 1962 e reunidos relatos de alguns personagens envolvidos na história.  

Palavras-chave: Escolas de samba, Coca-Cola, carnaval, imaginário, cultura 

popular. 
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Como seria tomar o mundo feito Coca-Cola? As versos da música “O 

Último Romântico”, do Lulu Santos foram hit nos anos 1980, assim com a 

música “Geração Coca-Cola”, do Legião Urbana. A transacional marca de 

refrigerantes ultrapassou inúmeras fronteiras em escala mundial: a exemplo 

das músicas citadas anteriormente, seu nome virou um adjetivo bem positivo; 

além disso, ela já figurou em versos de poesia, como em Having a Coke with 

You (Tomando uma Coca com você), do Tom O’Hara; e hoje em dia também é 

marca de roupa. Como símbolo autêntico da cultura pop, a Coca-Cola é muito 

mais do que uma marca de refrigerantes. Ver, na atualidade, sua logomarca ou 

suas cores estampadas em outdoors, vestuários, produções culturais já não é 

mais nenhuma novidade.  

Entretanto, mesmo com tantas formas de exposição e marketing no 

mundo contemporâneo, ainda seria difícil imaginar as escolas de samba do Rio 

de Janeiro desfilando suas latinhas e garrafas em carros alegóricos e ver as 

famosas baianas rodando suas saias repletas de tampinhas de Coca-Cola. Na 

verdade, não é necessário que fique apenas na imaginação. Por meio de um 

concurso promovido pelo Jornal Última Hora, as escolas de samba do Rio de 

Janeiro se uniram à Coca-Cola, promovendo, dessa forma, um dos mais 

insólitos acontecimentos do carnaval brasileiro. 

No seu primeiro ano, em 1957, a competição entre as agremiações seria 

somente de caráter musical: ganharia o concurso a escola que melhor 

musicasse a leta de samba proposta pela Coca-Cola. Contudo, nos anos 

seguintes (o concurso foi até o ano de 1962) as proporções que o 

acontecimento teve foram tais que o concurso evoluiu para desfiles completos, 

com alegorias e fantasias inspiradas na Coca-Cola.  

Tudo isso aconteceu em uma época em que as escolas de samba eram 

consideradas símbolos de pureza e de brasilidade pelo imaginário social e que 

a sociedade também buscava reafirmar sua identidade na cultura popular. Do 

ponto de vista do estudo cultural, o encontro com a Coca-Cola e a incorporação 

de elementos da marca de refrigerantes pelas escolas de samba é um 

acontecimento marcante, porque representa, na prática, o processo de 

hegemonia, em que um grupo, o mais forte, ou o dominante, procura negociar 

seus próprios interesses com os interesses de outro grupo (STOREY, 2003). 

282



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
A seguir, apresentaremos um breve histórico sobre a história da Coca-

Cola e de como ela foi parar entre as fantasias e os batuques nas ruas do Rio 

de Janeiro. 

1. A Coca-Cola: sua origem e seu marketing de guerra
A Coca-Cola foi criada em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1886, como

uma espécie de remédio destinado a diversas finalidades, principalmente, para 

dores de cabeça, de estômago e que também funcionava como um potente 

energético (PENDERGRAST, 2000). Depois de algum tempo de 

transformações e adaptações, a bebida acabou se tornando um símbolo de 

identidade norte-americano, que traduzia o estilo de vida do seu povo. Como 

afirma Pendergrast (2000, p.8), a “Coca-Cola foi um produto do seu tempo, 

lugar e cultura”.  

Após algumas tentativas de expansão comercial não muito bem-

sucedidas em outros países, a Coca-Cola viu na 2ª Guerra Mundial um meio 

muito eficiente para sua conquista comercial no mundo. Após o ataque à base 

militar norte-americana Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, se iniciaria o histórico 

de conquistas da marca de refrigerante no mercado global. Aproveitando-se do 

incidente, Robert Woodruff, presidente da Coca-Cola à ocasião, diminuiu o 

preço do refrigerante para cinco centavos para todos os soldados norte-

americanos envolvidos na guerra e ordenou que se montassem engarrafadoras 

da bebida em diversos países durante o período bélico (PENDERGRAST, 

2000). Dessa forma, Woodruff possibilitou a aproximação do refrigerante e 

soldados de outras nações e culturas. A estratégia funcionou muito bem. 

Conforme cita Pendergrast, funcionários da Coca-Cola, contratados para 

acompanhar soldados norte-americanos, chegaram a servir dez bilhões de 

refrigerantes, das florestas de Nova Guiné a clubes de oficiais na cidade de 

Rivera, no Uruguai.  

Contudo, mesmo com a eficiente estratégia de penetração no mercado 

mundial, muitos países opuseram resistência à Coca-Cola: seja por questões 

políticas ou simplesmente pelo seu sabor, que não era muito agradável à 

época. Nesses casos, não houve desistência da marca de refrigerantes; 

vendedores de Coca-Cola foram instruídos a se infiltrar na cultura dos países 

que rejeitaram a bebida. Outra tática foi se utilizar do poder e do prestígio dos 

283



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
EUA para aumentar o poder e difusão da Coca-Cola. Essa estratégia foi 

utilizada no Brasil durante o Estado Novo, época em que o país era presidido 

por Getúlio Vargas. A entrada da Coca-Cola em terras brasileiras ocorre 

juntamente à aliança política entre os Estados Unidos e o Brasil e posterior 

utilização das costas nordestinas para bases aeronavais pelos EUA. 

2. Brasil e a Coca-Cola: como tudo começou
Assim como em quase todo o resto do mundo, a Coca-Cola começou a

sua incursão no Brasil durante a 2ª Guerra Mundial. E, justamente essa época 

coincidiu com uma fase em que o País buscava dar início a um período de 

industrialização. Em 1941, para que a modernização do Brasil tomasse fôlego, 

o presidente Getúlio Vargas pediu empréstimos a um banco semioficial norte-

americano, o Eximbank, para construir a Usina de Volta Redonda. Este foi o 

ponto de partida para a aproximação estratégica dos EUA, que buscava aliados 

durante a guerra. Tanto que, já em 1942, Vargas, que queria se manter neutro 

durante a guerra, se viu na obrigação de romper com os países nazifascistas – 

o eixo Berlim-Roma-Tóquio – e apoiou os Estados Unidos, entrando na guerra

com a assinatura de um acordo que autorizava os EUA a utilizarem as costas 

nordestinas como bases aeronavais.  

Em paralelo a essa história, a Coca-Cola se valia das relações políticas 

dos Estados unidos com o Brasil. Tanto que, nesse mesmo ano, 1942, foi 

inaugurada a primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil, no bairro de São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro. Porém, à parte das relações políticas e interesses 

comuns com os EUA, o refrigerante norte-americano não fez muito sucesso, 

pelo menos no Rio de Janeiro, por um bom tempo. Prova disso é que, de 

acordo com a publicação Sala de Imprensa, da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), o Ibope de 1954 demonstrou que 90% dos cariocas 

bebiam café e 75%, refrigerantes. Os refrigerantes mais bebidos eram Guaraná 

Antártica (46%), Guaraná Brahma (20,6%), Coca-Cola (7,5%), Água Tônica 

Antártica (1,9%), Crush (1,9%) e Grapette (1,4%).  

Podemos perceber que, mesmo após 12 anos, considerando-se o 
ano da instalação da fábrica da Coca-Cola no Rio de Janeiro, o 
refrigerante alcançava baixíssimo consumo entre os cariocas. Um 
fato surpreendente, se considerarmos a presença regular da Coca-
Cola na mídia, diferentemente dos concorrentes, com ações muito 
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eficientes na Rádio Nacional (programa “Um milhão de Melodias”) e 
na última capa das revistas O Cruzeiro, Manchete (a partir de 52) e 
eventualmente Seleções, sem falar nos outdoors de 24 folhas – 
espalhados pelas cidade do Rio de Janeiro e São Paulo – e nos 
cartazes em bondes. Tecnicamente, o plano de mídia correto. 
Provavelmente o problema estava no conteúdo da propaganda e, 
certamente, na distribuição e ponto-de-venda. Esse era um dos 
gargalos, tanto que Altino João de Barros, no seu livro McCann 50 
Anos, confessa ter auxiliado ele próprio a distribuição do produto. 
Quanto ao conteúdo da comunicação, o discurso renitente de que 
deveria ser bebido gelado só fazia lembrar a sua condição de líquido 
amargo. Os mais velhos contam que os donos de bar não viam com 
bons olhos um produto que, além de preto, novidade em se tratando 
de refrigerante, provocava náuseas quando degustado. 
(www.almanaquedacomunicacao.com.br) 

Os constantes investimentos em publicidade, a relação política Brasil-

EUA e outras ações não estavam adiantando. A Coca-Cola não emplacava no 

Brasil, pelo menos, no Rio de Janeiro. Diante de tantas negativas, a companhia 

percebeu que precisava se aproximar de algo que a colocasse em contato com 

um grande número de pessoas e que as estimulassem a terem a boa vontade 

beber o refrigerante o tempo necessário para que ele lhes parecesse agradável 

ao paladar. Imaginamos que foi assim que a empresa, junto com a 

McCannEricksson, tiveram a ideia de se aproximar das escolas de samba, com 

a criação de um concurso que envolvesse ambas. É neste contexto que, em 

1957, surgiu o concurso divulgado pelo jornal Última Hora. 

3. As escolas de samba: seu início e um pouco de história
A ideia do que hoje são as escolas de samba começou a ser delineada

nos anos 1920, quando a sociedade brasileira, vivendo na contradição entre o 

passado e o futuro, quer dizer, presa ainda à condição de um estado rural, mas 

ávida em vivenciar o que idealizava como modernidade, começa a buscar uma 

identidade nacional que lhe trouxesse um vínculo forte e delimitador (ORTIZ, 

2001). Desta busca, surgiu a Semana de Arte Moderna, em 1922, cuja 

proposta principal seria o rompimento com a estética vigente e a consolidação 

das raízes brasileiras. “1920 é um marco importante num processo de diálogos, 

tensões, imposições e concessões próprios do que se define 

contemporaneamente como cultura popular”, ressalta Ferreira (2012).  
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Em paralelo, a sociedade brasileira, querendo alcançar a modernidade, passou 

a se espelhar na Europa. De acordo com Ferreira (2012, p.155) 

Os anos 1920 verão surgir, na Europa, um forte movimento de 
valorização da cultura negra, conhecido como negrofilia. A 
intelectualidade brasileira iria se engajar nesta verdadeira onda que 
varreu o mundo no início do século XX com fortes reflexos na questão 
da cultura popular. Esta começa a ser vista, no Brasil, não mais como 
um espaço privilegiado do sertanejo, ou dos usos e costumes do 
interior do país, mas como essencialmente ligada a raízes africanas. 
A valorização do samba como ritmo nacional reforça o interesse pelas 
periferias das cidades, com destaque para o Rio de Janeiro, então 
capital do país. As favelas nos morros, como a Mangueira ou o 
Estácio, e os subúrbios distantes, como Madureira, passam a 
incorporar uma espécie de brasilidade essencial, expressando a 
“alma” profunda do povo. (Ferreira, 2012, p. 155) 

É neste momento em que o samba, antes rechaçado pela elite, começa 

a ser reconhecido como uma preciosidade, que traduz a brasilidade tão 

buscada e finca as raízes de uma identidade que permite o vínculo com o 

futuro. Dessa forma, o “samba de morro” passa a preponderar entre os desfiles 

das sociedades, os corsos e as batalhas de flores e confetes (FERREIRA, 

2012) e neste cenário surgem as escolas de samba.  

O diálogo entre o olhar hegemônico e cultura popular ampliaria ainda 
mais o interesse da intelectualidade com relação às manifestações 
carnavalescas, criando o campo propício para a organização dos 
grupos de samba de morro em entidades com nome e qualificação 
próprios: as escolas de samba. O surgimento destes grupos marca, 
desse modo, uma estratégia de aceitação engendrada pela 
população das periferias cariocas, desejosa de se incorporar à 
sociedade que, por sua vez, buscava uma expressão essencialmente 
popular e brasileira para o carnaval e para o próprio país. A própria 
utilização do nome “escola” para definir estes grupos já aponta para 
uma intenção pedagógica e para uma estratégia de aproximação com 
a cultura oficial. Não é de se espantar, portanto, que o mesmo 
movimento que valorizava o carnaval popular “africanizado” seja o 
responsável pela oficialização do carnaval das ruas do Rio de 
Janeiro, realizada por Pedro Ernesto em 1932, sob controle e 
orientação de uma Comissão Executiva coordenada pelo Touring 
Club. (FERREIRA, 2012, p.156) 

Desde então, as escolas de samba se tornaram um território de 

constantes disputas entre os mais variados interlocutores, como o governo 

Vargas, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), a elite e intelectualidade de 

esquerda e a Coca-Cola. Cada um deles procurou se apossar e dominar, de 
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formas e com propósitos bem particulares das escolas de samba. Todos estes 

encontros traduzem a hegemonia, (Storey, 2003) permitindo que, de cada 

contato, as representantes do samba do morro e da “genuína brasilidade”, 

extraíssem proveito, negociando a aceitação de elementos característicos de 

cada grupo dominante, realizando as trocas que alimentam a força responsável 

por engendrar o movimento constante que mantém viva a cultura popular. 

Ferreira descreve este intercâmbio: 

A formação das escolas de samba representa, deste modo, um 
processo de trocas entre os interesses culturais emergentes dos 
subúrbios e morros cariocas, e os mecanismos de expressão do 
governo e da intelectualidade brasileira dos anos 1930/1940. O preço 
pago pelos sambistas para saírem dos guetos e serem aceitos no 
“asfalto” foi o de compactuar com o poder constituído, perdendo certa 
pureza original em troca do reconhecimento da sociedade. Esta 
colaboração, en-tretanto, teria mais de uma face, não se restringindo 
às louvaminhas, lisonjas e adulações ao go-verno, mas também 
impondo à sociedade significações, ritmos, formas, performances e 
visões do mundo advindas do espaço do popular. Estabelecida 
mediante negociações complexas, contínuas e contingentes, esta 
cultura popular cotidiana e ordinária sobreviveu e se impôs como 
maior expressão cultural do país. (FERREIRA, 2012, p. 163) 

4. Coca-Cola e as escolas de samba: Isso faz um bem

No Carnaval eu vou beber...  / Coca-Cola!!!  / Coca-Cola! Coca-Cola, 
oi! / Me faz um bem!  / Coca-Cola! Coca-Cola, oi! / Pra mim também! / 
Que pureza! Que sabor!  / Coca-Cola tem! / Nós queremos Coca-
Cola! / Coca-Cola faz um bem! / Coca-Cola pra mim / Coca-Cola pra 
nós também (Última Hora, 26 de janeiro de 1957) 

Em fevereiro de 1957, o concurso que promove o encontro das escolas 

de samba com a Coca-Cola tem início. As matérias no Jornal Última Hora 

começam a dar o tom da competição, que teria como agremiação vencedora 

aquela que melhor musicasse uma letra previamente proposta pela marca de 

refrigerantes. O primeiro, segundo e terceiro lugares ganhariam diferentes 

quantias em dinheiro e a escola campeã teria sua versão gravada como o jingle 

oficial dos anúncios do refrigerante naquele ano.  

Reportagens e anúncios da Última Hora começam, então, a divulgar a 

ideia do concurso e, aos poucos, conquistar a confiança das agremiações e 

287



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
dos leitores. Os anúncios e matérias estabelecendo conexões entre o carnaval 

e o concurso, nas páginas da Última Hora, seguiam, dia a dia, com maior 

intensidade e criatividade, para cativar tanto os leitores quanto as agremiações. 

Uma das chamadas mais interessantes, de 6 de fevereiro de 1957, trazia o Rei 

Momo, símbolo carnavalesco indiscutível e “soberano e perpétuo da alegria”, 

posando, sem nenhum incômodo ao lado da logomarca da Coca-Cola, 

convocando seus súditos – em conjunto com a marca de refrigerantes, descrita 

como “o único prazer refrescante deste carnaval” – para o grande 

acontecimento que seria, “a abertura do carnaval de rua de 1957”, (figura 2) 

conforme podemos ver a seguir: 

ATENÇÃO ESCOLAS DE SAMBA! VOCÊS ENTRAM COM A 
MÚSICA... COCA-COLA ENTRA COM OS PRÊMIOS! Eu, Rei Momo 
I e único, soberano perpétuo da alegria, e os fa-bricantes da deliciosa 
Coca-Cola, o único prazer refrescante deste carnaval, fazemos saber: 
que um grande Desfile das Escolas de Samba será realizado no 
próximo dia 16, às 20:00 horas, na Praça 7 (Barão de Drummond), 
em Vila Isabel, sob o patrocínio dos Fabricantes de Coca-Cola e 
colaboração de “Última Hora”, que nesse Desfile as Escolas de 
Samba apresentarão os seus ar-ranjos para uma letra que lhes será 
fornecida pelos Fabricantes de Coca-Cola, que serão confe-ridos 
prêmios em dinheiro às três Escolas de Samba autoras do melhor 
arranjo e que mais se houverem distinguido no Desfile, que esses 
prêmios são: CR$ 30.000,00 à primeira colocada; CR$ 20.000,00 à 
segunda colocada e CR$ 10.000,00 à terceira, que além disso serão 
distribuídas taças a todas as Escolas participantes, que um Desfile 
dessa natureza só poderá trazer prestígio às Escolas que dele 
participarem, aumentando, assim, seus títulos de glória, que 
finalmente o povo está convidado a comparecer a esta festa que será 
a abertura do Carnaval de Rua de 1957! Rei Momo 1º e Único e os 
Fabricantes de Coca-Cola. (ÚLTIMA HORA, 6 de fevereiro de 1957) 

Figura 1. Jornal Última Hora, 6 de fevereiro de 1957. 
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Nesse ano, conforme noticiado na Última Hora de 19 de fevereiro de 

1957, o Salgueiro foi o campeão. Muito curioso o fato da escola que vinha 

conquistando os terceiro e quarto lugares (desde 1954) nos desfiles oficiais, se 

consagrar com o primeiro lugar nesta competição. Vale ler a matéria na íntegra, 

que contém ricos detalhes sobre o acontecimento: 

SAMBA DE MORRO AINDA É O MELHOR! 
VENCEDOR O SALGUEIRO NO SENSACIONAL CONCURSO DE 
“COCA-COLA” E “ÚLTIMA HORA” 
O SAMBA DA ALA DOS COMPONENTES DESSA ESCOLA 
TOTALIZOU 96 PONTOS, ENQUANTO QUE O DE MANGUEIRA 
TOTALIZAVA 84 PONTOS – IMPÉRIO SERRA-NO E PORTELA EM 
TERCEIRO – ENTREGUES ONTEM MESMO OS PRÊMIOS E AS 
TAÇAS – JÁ GRAVADO TAMBÉM O “JINGLE” OFICIAL DE “COCA-
COLA” PARA O CARNAVAL – EMOÇÃO E ALEGRIA DE MANOEL 
MACACO AO SER CUMPRIMEN-TADO PELOS SEUS AMIGOS – 
FESTA NO MORRO DO SALGUEIRO 
A Escola de Samba Unidos do Salgueiro é a grande vitoriosa no 
sensacional concurso promovido pelos Fabricantes de “Coca-Cola” e 
ÚLTIMA HORA, para a escolha de um “jingle” sobre esse refrigerante 
– “jingle” esse que ontem à noite já foi gravado para que talvez
amanhã já seja distribuído às emissoras para a maior divulgação 
possível. O veredito da comissão encontrou simpática ressonância 
tendo os representantes das demais escolas que participaram do 
certame, louvaram a lisura da realização e seus atos objetivos e se 
congratularam com os organizadores, pelo maravilhoso desfecho. 
Não houve uma voz discordante frente ao pronunciamento da co-
missão e tão logo foram conhecidos os resultados gerais, que davam 
ao Salgueiro a vitória no certame todos se concentravam em torno da 
figura simpática (e emocionada) do Manoel Macaco, para dar-lhe os 
cumprimentos. Manoel Macaco, diretor da Escola de Samba Unidos 
do Salgueiro, ainda ontem fora focalizado numa reportagem humana, 
do nosso companheiro Eugênio Lira e o dia era todo dele. Estava feliz 
a não mais poder. E a sua pequena e modesta academia de samba 
se laureava num grande concurso que vinha abrir claras e excelentes 
perspectivas para todas as escolas do Distrito Federal. 
OS TRABALHOS 
Tiveram os trabalhos de assistência de representantes de todas as 
escolas de samba participantes do certame, bem como do Sr. Gerrit 
Berrends, da alta direção da “Coca-Cola”, seu assistente, Milton 
Rocha, representantes da Mc Cann Ericksson, Ariosto Pinto, Nelson 
Nobre (Rei Momo) e Oswaldo Miranda, chefe do Departamento de 
Promoções de ÚLTIMA HORA. Fora trazida a máquina com a 
gravação da Emissora Continental para que fossem ouvidas 
novamente as com-posições, no caso de haver dúvidas ou empate na 
votação. O envelope lacrado e devidamente rubricado pelos membros 
da comissão, na madrugada de domingo, foi aberto na presença de 
to-dos e, do seu interior, retirados os votos. Nelson Nobre lia os 
pontos atribuídos nos diversos itens, para cada escola, enquanto se 
procedia às contagens. 
E foi assim que, tendo em vista a melodia, o ritmo, a originalidade e o 
espírito carnavalesco, chegou-se ao seguinte resultado: Unidos do 
Salgueiro, 96 pontos; Estação Primeira da Mangueira, 84 pontos; 
Império Serrano e Portela, 80 pontos; Filhos do Deserto, 75 pontos; 
Unidos do Cabuçu, 68 pontos; Unidos da Tijuca, 66 pontos; Unidos 
de Vila Isabel, 64 pontos e Paraíso do Tuiuti, 56 pontos. 

289



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
O EMPATE 
Como se verifica, Salgueiro e Mangueira classificaram-se nos 
primeiro e segundo lugares, ficando Portela e Império empatados, 
com 80 pontos. Segundo estava estabelecido, em caso de empate a 
comissão, secretamente, ouvir a gravação das melodias das 
respectivas escolas, para emitir uma nova opinião. No entanto, foi 
achada uma solução mais consentânea com o espirito do concurso e 
que veio contribuir para emprestar ainda maior sentido de simpatia ao 
certame. Portela e Império ficaram empatadas no terceiro lugar, 
sendo atribuído um prêmio de dez mil cruzeiros a cada. Com isso, a 
quota de prêmios elevou-se de 60 para 70 mil cruzeiros, mas 
aplainou-se com felicidade uma situação que se apresentara aos 
juízes.  
Após, foram chamados novamente à sala de comissão os 
representantes das escolas e anunciada a resolução recebida com 
aplausos gerais. 
Usaram da palavra vários representantes de escolas, os membros da 
comissão e os patrocinadores do concurso, ficando desde logo 
acertado que o concurso seria doravante realizado todos os anos, 
incorporando-se mesmo à programação carnavalesca da cidade. 
O Sr. Gerrit Berrends fez a entrega da taça a Manoel Macaco. Ariosto 
Pinto a de Hermes, repre-sentante de Mangueira e Oswaldo Miranda 
entregou as de Portela e Império. Os prêmios em di-nheiro também 
foram pagos na mesma hora. 
E foi ao sabor de tragos de “Coca-Cola” que terminou a breve 
solenidade, enquanto ainda se ouviam as mesmas manifestações de 
apreço e simpatia de todos os representantes das escolas, que não 
se cansavam de louvar o concurso e afirmar ter sido ele um exemplo 
de lisura e honestidade. 

E, para finalizar, disponibilizamos uma matéria escrita por um dos 

colunistas do Última Hora que também participou do júri do concurso. Ele 

descreve suas expectativas e suas impressões sobre o acontecimento: 

ESTE É O SAMBA! 
Meus amigos, não há dúvida de que o grande sambista ainda está 
nos morros da cidade. Acabo de terminar, como parte de uma equipe, 
um grande concurso para a escolha de um samba-jingle para a 
“Coca-Cola”. Fui membro da comissão de julgamento das 
composições preparadas por nove das nossas maiores escolas de 
Samba. Havíamos distribuído entre elas, nas alas de compositores, 
uma letra-padrão e era sobre essa letra que teria de ser colocada a 
melodia, um samba bem típico do morro. Evidente que a letra tornava 
um tanto restrita as muitas habilidades dos sambistas. Não poderiam 
sair dela; não poderiam fazer qualquer enxerto; não poderiam colocar 
os seus termos. Teriam de se concentrar única e exclusivamente nos 
versos de propaganda do famoso refrigerante e deles partir para a 
invenção de uma melodia bonita, original, bem ritmada e, sobretudo, 
com o espírito carnavalesco desejado. Eu sabia o quanto difícil seria 
a tarefa, não obstante o valor do compositor do morro. E quase 
cheguei a admitir que o concurso teria um nível abaixo de bom. 
Porém, tão logo passaram pelo nosso palanque, na Praça Sete, em 
Vila Isabel, as primeiras academias, vi logo que o sambista autêntico 
estava presente. E vi também que seria difícil à comissão emitir o seu 
parecer sobre o trabalho apresentado. Todos os sambas traziam a 
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grande qualidade do sambista do morro: inspiração, pureza, 
originalidade, cadência e, na sua linha melódica, todo aquele matiz de 
sentimento e alegria. Uns escolhiam os tons menores; outros, os 
maiores, mas todos deixavam patente a sua preocupação de fazer 
coisa de qualidade. E a poesia sobre “Coca-Cola” ganhava encantos 
cantada pela boca afinada das pastoras e dos rapazes, que, diante 
do palanque, emitiam o melhor de suas vozes para mostrar o samba 
de morro de verdade. 
Ontem foi a abertura do envelope lacrado, com os votos. Páreo duro. 
Contagem apertada. Sal-gueiro vencera, com Mangueira em segundo 
e Império Serrano e Portela empatados no terceiro lugar. Disse 
algumas palavras à gente boa que se reunia em nossa redação. E 
salientei que o concurso era uma vitória do samba e que o morro dera 
uma demonstração definitiva do valor ar-tístico de suas escolas. A 
verdade era de uma clareza meridiana: o samba genuíno ainda é 
aquele que está nos morros da cidade. Essa afirmação vem resultar 
na maior, na grande virtude do concurso que “Coca-Cola” houve por 
bem realizar com ÚLTIMA HORA. [Assinado Egui] 

O artigo do colunista também traz à tona um aspecto bem interessante: 

a alteridade (STOREY, 2009) sempre presente quando falamos sobre cultura 

popular. No trecho “Todos os sambas traziam a grande qualidade do sambista 

do morro: inspiração, pureza, originalidade, cadência e, na sua linha melódica, 

todo aquele matiz de sentimento e alegria” fica clara a distinção entre o autor, 

representando a intelectualidade, e o morro. Além disso, entre os maiores 

adjetivos do sambista, o colunista destacou a “pureza”, a “originalidade” e o 

“sentimento de alegria”, associando o popular com a inocência. Na verdade, as 

escolas tinham participado do concurso muito provavelmente por causa do 

prêmio em dinheiro que lhes seria muito oportuno e pela competição entre elas, 

pela defesa dos membros de cada escola por sua bandeira. A Coca-Cola se 

apropriava, desse modo, da cultura popular como um meio de se expandir 

(CANCLINI, 2008). 

Como em toda a sua história, as escolas de samba mantiveram 

negociações e se aproveitaram das oportunidades, se flexibilizaram diante das 

dificuldades e mantiveram seu percurso. 

5. O concurso continua
No ano seguinte (1958), o concurso teve continuidade. Aliás, prosseguiu

com força total, pois já não era mais um terreno desconhecido para as escolas 

de samba. Desta vez, além de data e endereço, o jornal antecipou, inclusive, o 

roteiro “da Folia de Ultima Hora e Coca-Cola”, marcada para 1º de fevereiro na 
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mesma Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel. As regras da competição 

mudaram: não haveria mais letra a ser musicada. Foi criado um tema “Sempre 

em forma com a gostosa Coca-Cola – Isto faz um bem” e as escolas tinham de 

interpretá-lo da melhor forma em um desfile completo. Seriam julgados pela 

comissão: a melodia, a letra, a originalidade, a interpretação e a animação. O 

primeiro lugar iria ganhar 40 mil cruzeiros, o segundo 20 mil e o terceiro 10 mil, 

sendo que o compositor do samba vencedor também levaria o prêmio em 

dinheiro no valor de 10 mil cruzeiros. (Última Hora, 3 de fevereiro de 1958).  

No dia 1ª de fevereiro de 1958 acontece o segundo concurso. O sucesso 

do ano anterior, a maior liberdade de expressão proposta pela ausência de 

uma letra e a ampliação do número de quesitos a serem julgados fizeram com 

que as agremiações se empenhassem mais. As escolas de samba 

participantes criaram carros alegóricos e fantasias inspiradas no refrigerante, 

formando um espetáculo visual inusitado. Para se ter uma ideia do 

envolvimento e do esforço das escolas, ilustrando a reportagem aparece uma 

foto com um grupo de componentes do Império Serrano (figura 3), todos 

vestidos de branco, carregando uma faixa com os seguintes dizeres: “Sempre 

em Forma com a Gostosa Coca-Cola”.  

Figura 2. Sempre em forma com a gostosa Coca-Cola – Império Serrano 

investe no tema do concurso. (Última Hora, 1º de fevereiro de 1958) 

A ambiciosa pretensão da Coca-Cola e do jornal Última Hora em 

promover a abertura do carnaval do Rio de Janeiro parece ter se concretizado. 

Tanto a população quanto as escolas de samba compraram a ideia e apoiaram 

o espetáculo extravagante. Precisamos destacar que o carro alegórico
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construído pela Paraíso do Tuiuti, “uma carreta alegórica com garrafas de 

Coca-Cola e um enorme globo terrestre sobre o qual uma garrafa despejava o 

delicioso refrigerante” (Última Hora, 3 de fevereiro de 1958) é um excelente 

exemplo de globalização e ao que estava acontecendo ali, naquele momento: a 

Coca-Cola realmente tentava despejar seu líquido sobre o enorme globo 

terrestre, era a imagem da cultura americana tentando conquistar o mundo. 

Também configurava o processo de incorporação (STOREY, 2009) dos 

elementos do grupo dominante, que se estendia às faixas com dizeres 

enaltecendo o refrigerante, a exemplo da Império Serrano, a baiana Coca-Cola, 

destacada pelo Salgueiro, e demais alegorias. A campeã do concurso neste 

ano foi a Mangueira seguida pela Império Serrano e Unidos do Salgueiro. 

6. Tamborim de Ouro
Em 1959, parece que a disputa assume um novo formato e ganha ares

mais sérios e profissionais. O concurso passa a ser intitulado Tamborim de 

Ouro porque a escola que conquistasse o primeiro lugar três vezes 

consecutivas ganharia uma miniatura de tamborim feita em ouro.  Nesse ano, o 

concurso foi realizado em 17 de janeiro e divulgado em 19 de janeiro de 1959. 

Durante o concurso, a Coca-Cola e a Última Hora criaram métodos para 

organizar o desfile e moldá-lo ao seu jeito, conforme descrito no trecho a 

seguir: 

Um “Abre-Alas” Especial 
Ao contrário dos dois anos anteriores, quando a pista de desfile 
(situada então, no local fronteiro à Avenida 28 de Setembro) era 
frequentemente invadida pelo povo – neste ano os organizadores do 
Concurso obtiveram ampla colaboração dos populares, que deixaram 
completamente livre a pista de exibição. Por outro lado, um “abre-
alas” “sui-generis”, constituído por dois jipes de ULTIMA HORA E por 
um “pick-up” de Coca-Cola, artisticamente decorado, facilitou a 
movimentação das Escolas e permitiu que o trajeto fôsse sempre 
cumprido no tempo previsto. (Jornal Última Hora, 19 de janeiro de 
1959) 

A festa contou com convidados ilustres, de diferentes origens, e teve 

transmissão de rádio e TV . 
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Dentre inúmeras outras pessoas presentes contavam-se os srs. 
Samuel Wainer, fundador de ULTIMA HORA, Ercilio Collaço, Diretor-
Presidente de Coca-Cola Refrescos S/A., a srta. Elba Nogueira, da 
Comissão Artística do Teatro Municipal, diversos agentes de turismo 
espanhóis, ora em visita ao Rio, o Presidente da Confederação das 
Escolas de Samba Dr. Tupy de Mendonça, a “vedete” Hilda Cristal, 
primeira colocada no concurso para “Rainha do Carnaval” e outros.  
Transmissão e Alto-Falantes 
A festa da Coca-Cola e de ULTIMA HORA foi totalmente transmitida 
pela Rádio Mayrink Veiga, na palavra de Arnaldo Amaral e de Edson 
de Oliveira, filmada pela TV Tupi – contando ainda com um eficiente 
serviço de alto-falantes, a cargo da Agência Nacional. (Jornal Última 
Hora, 19 de janeiro de 1959) 

Figura 3. À esquerda, casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da 

Tijuca. À direita, o Bebê de Coca-Cola, da Unidos do Cabuçu, carrega uma 

mamadeira gigante do refrigerante. (Jornal Última Hora de 19 de janeiro de 

1959). 

Figura 4. À esquerda, o diretor de promoção da ÚLTIMA HORA cumprimenta o 

Rei Momo. À Direita, a vedete e rainha do carnaval, Hilda Cristal, desfila no 

“carro abre-alas” de Coca-Cola, que dá o início ao desfile. (Jornal Última Hora 

de 19 de janeiro de 1959). 
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Figura 5. Multidão espera para assistir aos desfiles; Praça Sete ornamentada 

por Coca-Cola. (Jornal Última Hora de 19 de janeiro de 1959) 

A campeã de 1959 foi a Acadêmicos do Salgueiro. Coincidentemente, ou 

não, no mesmo ano a escola conseguiu subir de posição nos desfiles oficiais 

com a intervenção da intelectualidade de esquerda, depois de muitos anos 

amargando medíocres colocações. O concurso de 1960 seguiu os moldes do 

ano anterior, com duas exceções: algumas regras de julgamento forma 

modificadas e o tema do concurso seria “Coca-Cola tem um quê que nenhuma 

outra tem”. Como a grande vencedora do ano anterior havia sido os 

Acadêmicos do Salgueiro, sua componente, Paula da Silva, a Paula do 

Salgueiro, estampou as propagandas à ocasião como a “baiana Coca-Cola”.  

Figura 6. Paula do Salgueiro no papel de “baiana Coca-Cola” (Última Hora, 13 

de fevereiro de 1960, p.6) 
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O último concurso foi realizado em 1962. Parece que o evento foi 

perdendo a força e a graça do público, por não ter mais nenhum elemento 

surpresa e ter esgotado com sua característica de ser uma novidade. A 

campeã de 1962 foi a Portela. Mesmo com o fim e o desgaste do concurso, 

não é preciso averiguar em quantos pontos percentuais o consumo do 

refrigerante se elevou; basta perceber o envolvimento e a comoção da 

população com os eventos. Finalmente a Coca-Cola havia conseguido se 

infiltrar na, considerada, mais genuína forma de manifestação cultural 

brasileira, conquistando, assim, seu público. 

7. A intelectualidade e as escolas de samba
A associação entre a cultura subordinada, as escolas de samba, com a

cultura imperialista e dominante parece ter criado uma espécie de reação na 

intelectualidade carioca. Dizemos isso, porque, logo depois do concurso, já em 

1959, podemos perceber, possivelmente como um reflexo à competição 

promovida por Coca-Cola e Última Hora, uma interferência maior dos 

intelectuais nas escolas de samba. Citamos como exemplo o Salgueiro, que 

vivenciou esta experiência, diferente das outras escolas à ocasião. Em 1959, a 

agremiação contratou como carnavalescos, o folclorista Dirceu Nery e a artista 

plástica Marie Louise Nery. O carnavalesco e cenógrafo, Fernando Pamplona, 

em entrevista para este projeto, afirma que a dupla de carnavalescos sugeriu 

um tema diferente para a época. Em suas palavras: 

Quando Dirceu e Marie Louise Nery assumiram como carnavalescos 
do Salgueiro em 1959, houve uma verdadeira revolução. Naquele ano 
eu vi uma escola fazendo o enredo de Debret em vez de um enredo 
patriota; aquilo, para mim, foi um milagre. Eu julgava alegorias e dei a 
nota mais alta para o Salgueiro, apesar de a escola ter inovado e 
desfilado sem as alegorias tradicionais, mas com alegorias vivas, em 
que os próprios componentes reproduziam as gravuras de Debret. 
Achei muito original. (Depoimento à autora, em junho de 2010) 

Durante os preparativos para este desfile, houve um início de reação dos 

componentes da escola porque as fantasias eram um pouco mais simples. A 

figurinista Marie Louise Nery reproduzia versões mais coloridas de 

personagens dos quadros do pintor. Em vez da peruca branca e o chapéu 
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tricórnio ou outros adereços que lembrassem a realeza, a artista optou por 

cestas de palha nas cabeças, por exemplo (COSTA, 2003). As inovações 

adotadas pelo Salgueiro foram bem aceitas pela mídia, e, nesse ano, 1959, o 

Salgueiro, que há anos tentava sem sucesso sair do quarto lugar, alcançou a 

posição de vice-campeã, logo abaixo da Portela. 

No ano seguinte, o carnavalesco do Salgueiro foi Fernando Pamplona. 

Empolgado com o desfile “diferente” do ano anterior, ele escolheu um enredo 

baseado na história dos negros no país: “Quilombo dos Palmares”. Mesmo 

rompendo com os padrões da época, o desfile causou um excelente impacto 

na mídia, no público que assistia e no júri também. Prova disso foi o primeiro 

lugar conquistado pela escola. Mesmo tendo dividido a posição com mais 

quatro escolas (Portela, Mangueira, Unidos da Capela e Império Serrano) foi 

um resultado positivo depois de alguns anos amargando posições inferiores na 

classificação. 

Figura 7. Fantasias com temas africanos no desfile do Salgueiro. (Jornal do 

Brasil, 4 de fevereiro de 1960). 

As complexas transformações implantadas por Pamplona no desfile do 

Salgueiro, com o enredo Quilombo dos Palmares, representou uma mudança 

radical. As fantasias tornaram-se ainda mais simples e a filosofia do desfile, 

seguindo uma temática negra, rompia com o passado representando a 

nobreza, perucas brancas e chapéus tricórnio, e o ufanismo. A partir de então, 

a temática negra começou a substituir, pouco a pouco, o costume de fazer 

temas nacionalistas. Temática esta que já compunha grande parte dos 
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trabalhos de Pamplona que, como integrante da intelectualidade carioca, 

entendia a cultura africana como a raiz da identidade brasileira e queria trazer 

novamente este movimento que teve origem em 1920. Isto é reforçado por 

Guimarães (2006): 

Desta forma, nossa hipótese central é a de que houve uma revolução 
estética, técnica e temática no carnaval, e que teve seu inicio nas 
transformações introduzidas por Fernando Pamplona nas decorações 
de rua e do Baile de Gala do Teatro Municipal. A partir das ações 
deste artista, ve-remos que muito antes do Salgueiro deslumbrar a 
avenida com um tema afro-brasileiro, as “áfricas” de Pamplona já 
haviam conquistado o nobre espaço do Teatro Municipal. 

Esta interferência também gerou uma modificação na forma das escolas 

de samba desfilarem. Com a entrada dos intelectuais como Nery e Pamplona, 

elas começaram a abrir seu espaço cada vez mais para pessoas de fora da 

comunidade e turistas. Acreditamos que a intervenção intelectual desta época 

transformou as escolas e seus desfiles no que são hoje, em uma lenta 

evolução. Ferreira destaca a importância destas participações:  

A participação do folclorista Dirceu Néri e da artista plástica e 
figurinista Marie Louise Nery na criação plástica do Carnaval 
apresentado pela escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, em 
1959, do cenógrafo e professor da Escola de Belas Artes do Rio de 
Janeiro, Fernando Pamplona, na mesma escola entre 1960 e 1962, 
do cenógrafo e figurinista Arlindo Rodrigues, também no Salgueiro, a 
partir de 1961, e da artista plástica Beatrice Tanaka na Portela em 
1966 são alguns dos momentos que marcam essa “incorporação” nas 
escolas de samba do Rio de Janeiro de elementos “externos” a suas 
“tradições”. O ritmo e a dança do samba já não eram mais os únicos 
fatores importantes numa escola. Fantasias, alegorias e o conjunto do 
desfile assumem um papel de destaque, valorizando o lado visual do 
desfile. (FERREIRA, 2004, p. 355) 
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Práticas musicais e circuitos alternativos: as representações 
de artistas musicais na produção das sessions do YouTube 

Rafael Togo KUMOTO (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)1 
Luciana Martha SILVEIRA (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)2 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade analisar construções de representações 

de artistas musicais, a partir da produção imagética das sessions - vídeos 

publicados na plataforma do site YouTube. Trata-se de registros de 

performances musicais improvisadas em locais inusitados à prática musical. 

Tendo em vista a premissa de que o vídeo é tecnologia mediadora de bens 

culturais, atentamo-nos para questões de hibridização cultural, condições de 

ilusão representativa e as relações de poder construídas cultural e 

historicamente no campo da imagem. O recorte para este trabalho se configura 

em três vídeos de fontes distintas, de onde construiremos nossa análise, 

baseando-nos em situações recorrentes na produção das sessions. A partir 

desta análise, pretendemos fomentar, por um lado, a discussão a respeito das 

dinâmicas de poder nos circuitos musicais hegemônicos e alternativos e por 

outro, evidenciar a existência de modos distintos de fazer, circular e 

representar bens culturais musicais. 

Palavras-chaves: Tecnologia, música, YouTube, práticas e representações. 
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1. Introdução

Este artigo apresenta recorte de uma dissertação em andamento, que 

busca analisar a produção imagética das sessions, vídeos publicados na 

plataforma do site YouTube com registros de performances musicais 

improvisadas, realizadas em locais inusitados à prática musical. Partindo da 

premissa que essas sessions se constituem como dispositivo mediador de 

visões de mundo, à medida que circulam bens culturais musicais3, procuramos 

observar construções de representações de artistas musicais e modos de fazer 

e performatizar música. 

Nossas observações se configuram aqui por meio de duas abordagens, 

apresentadas de modo sequencial: no item 2, delimitamos nosso universo de 

análise e estabelecemos um panorama acerca das iniciativas produtoras de 

sessions e a sua relação com a plataforma do YouTube. O item 3 se utiliza de 

três publicações distintas, compreendidas como representativas dos 

fenômenos observados, de modo a ilustrar diversos elementos recorrentes no 

conteúdo dessas produções. Enfim, buscamos evidenciar pontos interessantes 

para uma futura discussão e análise, com base nas informações apresentadas 

nesses dois itens. O modo descritivo como este trabalho se desenvolve 

também tem por objetivo possibilitar uma boa compreensão deste fenômeno no 

decorrer da leitura. 

2. Delimitação do objeto de pesquisa

A definição inicial de nosso objeto de análise delimitou um universo de 

39 páginas de perfis cadastrados no site YouTube, similares em conteúdo e 

modos de circulação. Na terminologia da plataforma, essas páginas são 

denominadas canais, em alusão à linguagem de transmissão televisiva. Todo 

usuário cadastrado no YouTube é representado por meio de um canal. Nele, 

podemos observar suas publicações em vídeo, sua data de inscrição no site, a 

3 Raymond Williams (2000, p. 26-27) destaca o teor ideológico próprio das produções culturais, 
imbuídas das crenças formais conscientes dos grupos sociais a elas relacionadas, sobretudo 
por meio da escolha e omissão de temáticas abordadas e relações identificáveis com os 
valores que essas crenças legitimam ou formalizam. 
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quantidade de visualizações recebidas pelos seus vídeos publicados 

(vinculados diretamente ao canal) e o número de usuários inscritos para 

receber notificações e acompanhar a movimentação da página, em um sistema 

de assinaturas (Figura 1). Também é possível observar a movimentação do 

usuário enquanto consumidor do conteúdo de outros canais. Desse modo, 

consumidor e produtor de conteúdo estão assimilados em um mesmo perfil de 

usuário. 

Figura 1 - A página inicial de um canal no YouTube.
Fonte: YOUTUBE, 2015b. 

Um dos perfis representativos de nosso recorte de pesquisa está 

relacionado ao site francês La Blogothèque, cuja inscrição no YouTube data de 

22 de abril de 2006. Sua produção audiovisual – Les concerts a emporter, 

traduzidos para The Take Away Shows – recebe crédito como a proposta que 

serviu de inspiração para diversos canais que surgiram nos anos seguintes. 

Desse modo, o Blogothèque é responsável pelas publicações mais antigas 

daquilo que aqui estamos chamando de sessions4. As sessions constituiriam 

4 Todavia, não se trata do canal mais antigo dentre os listados; o canal da grife internacional 
Burberry – que mais tarde passou a produzir o Burberry Acoustic – existe desde os primórdios 
do YouTube, em 2005, e veicula conteúdo relacionado à indústria da moda, transmitindo 
desfiles e divulgando suas últimas coleções (YOUTUBE, 2015c). De modo semelhante à 
Burberry, nota-se que a produção de sessions de alguns canais está misturada a outros tipos 
de conteúdo. Destacam-se, nesse quesito: uma webzine francesa voltada ao público feminino 
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respostas ao padrão criativo do videoclipe, no qual a indústria musical 

representaria seus bens culturais5: para tal, o coidealizador das Take Away 

Shows e responsável pelas suas primeiras edições, Vincent Moon (pseudônimo 

para Mathieu Saura) se apropriou do uso de uma única câmera e microfones 

portáteis, como os de lapela. Os registros são realizados sem nenhum ensaio 

ou acordo prévio – os músicos são incentivados a fazer o que bem entenderem 

- e a filmagem é improvisada em tomada única, havendo cortes somente nos 

intervalos entre as músicas (MUNT, 2011, p. 5). Tanto o cineasta quanto 

produtor e coidealizador dos Take Away Shows, Christophe Abric (Chryde), 

encaram tal atitude como um incentivo à produção independente de vídeos 

musicais, e apoiam publicamente a disseminação de iniciativas semelhantes 

(adicionalmente, todo o seu material está registrado sob a licença de 

compartilhamento livre Creative Commons). 

O apoio anunciado do Blogothèque à disseminação desses “cinemas de 

guerrilha” incentivou o surgimento das diversas iniciativas que compõem o 

nosso recorte, algumas das quais explicitamente inspiradas nos Take Away 

Shows (Ibid., p. 5) (Figura 2). A presença constante da palavra session na 

produção de diversos desses canais e a sua frequente assimilação pelo 

sistema de vídeos relacionados do YouTube (no intuito de gerar 

recomendações de vídeos semelhantes àqueles assistidos pelo seu 

espectador) contribuem para identificarmos essa profusão de vídeos como 

integrantes de um mesmo fenômeno (Figura 3). 

jovem, que aborda temas como comportamento, vestuário e sexualidade (MadmoiZelle; 
YOUTUBE, 2015l); outra webzine francesa, voltada para a música alternativa (Le Cargo! 
YOUTUBE, 2015k); a produção de um canal de TV local do Havaí (HI*Sessions YOUTUBE, 
2015j); e um selo musical alternativo inglês (Beatnik Sessions YOUTUBE, 2015a). 
5 Nesse sentido, é interessante observar a afirmação de Arlindo Machado (2011, p. 156), de 
que o próprio videoclipe já consistiria em uma alternativa que libertaria a música de outras 
formas expressivas (o disco e a transmissão televisiva direta), se constituindo desse modo 
como uma alternativa à construção histórica que posiciona, hierarquicamente, a imagem sobre 
o som.
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Figura 2 - Referência aos Take Away Shows em uma produção de outro canal. 
Fonte: YOUTUBE, 2015m. 

Figura 3 - Sugestões de vídeos ao fim de uma exibição. 
Fonte: YOUTUBE, 2015s. 

3. O cenário observado

No intuito de ilustrar as observações apresentadas neste trabalho, 

optamos por apresentar três vídeos de publicações diferentes que julgamos 

representativos das práticas observadas no circuito de produção das sessions. 

Devemos nos atentar aqui para o fato de que a sua inserção nesse cenário não 
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se dá de maneira horizontal; cada publicação é fruto de processos de 

negociação, cujos resultados se fazem em parte materializados por meio das 

estatísticas de aceitação de cada artista e vídeo, expressos pelos índices de 

visualização de cada publicação e pelas marcações de feedback positivo 

dentro do sistema do YouTube, sintetizadas pelos botões “gostei” e “não 

gostei”. Pela lógica da plataforma, a conquista de bons índices de audiência de 

um vídeo resulta em maior visibilidade nas listagens de resultados das 

pesquisas de usuários, e maiores chances de que este seja recomendado ao 

fim da exibição de outras sessions. A maior consequência dessa visibilidade é 

a perspectiva de monetização por meio de contratos de patrocínio ou pela 

arrecadação com a venda de espaço no site para publicidade, possibilidade 

incorporada pela plataforma por meio do sistema de “parceiros” do YouTube. 

Nosso primeiro objeto de observação é integrante de uma série de Take 

Away Shows realizadas no Brasil no período da Copa do Mundo de 2014, 

batizada de A Rua A Música. A sua publicação no YouTube data do dia 17 de 

julho do mesmo ano, e contava com 229 avaliações positivas, 6 avaliações 

negativas e 9.776 acessos até o dia 12 de abril de 20156. Ela protagoniza o 

músico Thiago Pethit, que já havia figurado em outra produção do Blogothèque 

em 2011, cantando sob o som de um piano transportado por dois figurantes 

pelo minhocão, em São Paulo (YOUTUBE, 2015q). Dessa vez, Pethit 

apresenta a sua música White Hat com a participação da cantora e 

violoncelista gaúcha Dom La Nena (YOUTUBE, 2015r). Ao início do vídeo, 

presenciamos os dois protagonistas em uma conversa enquanto colocam uma 

panela à boca de um fogão. Observamos os dois de costas, enquanto Pethit 

narra sua memória de infância a respeito de sua mãe, que preferia inventar 

brincadeiras com as situações do cotidiano ao invés de comprar-lhe brinquedos 

- na sua imaginação, o ato de estourar pipoca era, na verdade, um truque de 

mágica. A cena corta para o lettering temático de A Rua A Música (Figura 4) 

para, em seguida, retornar sob o som do violoncelo de Dom La Nena, que já se 

6 Trata-se de valores muito pequenos em vista da visibilidade das produções do Blogothèque, 
canal com a maior quantidade de assinantes (mais de 227 mil) dentre os observados. Uma 
observação para comparação: o Take Away Show recordista de visualizações, protagonizado 
pela banda britânica The Kooks, já recebeu mais de 15 mil avaliações positivas, 250 avaliações 
negativas e 4,7 milhões de acessos (YOUTUBE, 2015o). 
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encontra sentada em frente à mesa. Utilizando-se de um artifício de reprodução 

repetitiva de sons gravados (loop), a violoncelista reproduz simultaneamente – 

e improvisadamente – os sons melódicos de cordas e uma marcação 

percussiva, golpeando a face do instrumento com o seu punho. Pethit a 

acompanha despejando o milho de pipoca na panela, produzindo um efeito 

sonoro semelhante a um “pau-de-chuva” (Figura 5).  

Figura 4 - o lettering de A Rua A Música.
Fonte: YOUTUBE, 2015r. 

Figura 5 - O milho de pipoca e o violoncelo como instrumentos percussivos.
Fonte: YOUTUBE, 2015r. 
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A performance continua à medida que Thiago Pethit permanece ao lado 

do fogão cantando e agitando a panela para misturar o milho no óleo de 

cozinha. Nosso olhar é conduzido junto à câmera em direção aos dois músicos, 

dando a volta ao redor da mesa de jantar e em direção ao fogão. A dinâmica 

da música cresce ao mesmo tempo em que nos aproximamos, e logo 

começamos a ouvir os primeiros estouros vindos da panela. O clímax da 

experiência se dá com a chegada do refrão, que se repete até o fim da música, 

em intensidade crescente; a abertura da tampa de panela provoca uma 

explosão de pipoca tal qual fogos de artifício, que, para a surpresa da 

violoncelista, agora compõem o espetáculo de maneira ao mesmo tempo visual 

e sonora (Figura 6). À medida que o ritmo dos estouros na panela começa a 

cessar, Pethit utiliza a pipoca para produzir um efeito semelhante a um 

chocalho; ambos então despejam o conteúdo restante em uma bandeja e 

seguem rumo à sala de estar, deixando para trás o violoncelo, as pipocas 

espalhadas pelo chão e o som repetitivo gravado em loop por Dom La Nena 

(Figura 7).  

Figura 6 - O estourar da pipoca no clímax de White Hat.
Fonte: YOUTUBE, 2015r. 
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Figura 7 - A pipoca e o violoncelo no chão ao fim da performance.
Fonte: YOUTUBE, 2015r. 

A segunda produção se passa em um terraço nova-iorquino e 

protagoniza uma banda porto-riquenha, a Davila 666, a apresentar sua música 

Muy Chistoso. Trata-se de uma produção de um canal australiano, o SideShow 

Alley, que costumeiramente produz vídeos temáticos em becos da cidade de 

Melbourne; dessa vez, o registro foi uma oportunidade surgida em uma viagem 

da equipe do canal para o Tribeca film festival. Sua publicação data do dia 5 de 

outubro de 2011, e contava com mais de 52 mil acessos, 400 marcações 

“gostei” e 19 “não gostei” até a data de 12 de abril de 2015. 

A session tem início por meio de diversos cortes que nos mostram a 

preparação dos equipamentos de som, e as tentativas de se adaptar o uso de 

uma bateria que acabou descartada da apresentação (Figura 8). Em meio à 

circulação de pessoas, acompanhamos a câmera até a beirada do prédio e em 

direção à rua logo abaixo, para observar a inserção da logo do canal em um 

efeito de pós-produção sobre a rua (Figura 9). Após aproximadamente 40 

segundos de cenas de preparativos, presenciamos um corte e a introdução 

oficial da session, que agora se foca na performance dos integrantes da banda, 

apoiados no parapeito do terraço. Os músicos utilizam guitarras e baixo 

conectados a amplificadores transportados para o topo do prédio, mas 

presenciamos dois integrantes sem seus instrumentos musicais originais, que 

participam batendo maracas e fazendo vozes de apoio. Logo na sua entrada, o 
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vocalista aparenta se confundir e logo pede a interrupção da música; 

curiosamente, esta é recomeçada sem a presença de nenhum corte, e toda a 

confusão permaneceu no registro final (Figura 10). 

Figura 8 - As tentativas de adequar o som da bateria.
Fonte: YOUTUBE, 2015e.

Figura 9 - A logo do SideShow Alley na rua.
Fonte: YOUTUBE, 2015e.
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Figura 10 - O vocalista do Davila 666 tenta interromper a música após se confundir.
Fonte: YOUTUBE, 2015e.

A terceira publicação data do dia 23 de outubro de 2009, na página do 

Amsterdam Acoustics – um canal focado na produção de sessions 

ambientadas em diversos cenários da cidade de Amsterdã. Até o dia 12 de 

abril de 2015, constava nos dados de sua página mais de 312 mil 

visualizações, 2.400 avaliações positivas e 28 negativas. O músico 

protagonizado por esse vídeo é Erlend Øye, cantor e compositor norueguês 

famoso por integrar a banda Kings of Convenience. 

O vídeo se inicia com uma caminhada por uma calçada, em uma 

situação de bastidores muito semelhante àquela encontrada no exemplo 

anterior. Acompanhamos Erlend e um dos organizadores da produção a 

discutir possíveis rotas para a gravação do vídeo, mas desde já observamos o 

operador de som em seu esforço por manter ambos no espaço de captação do 

microfone, que permanece suspenso sobre os dois por meio de uma vara 

boom (Figura 11). Observamos o microfone, seu operador e demais membros 

do Amsterdam Acoustics em diversos momentos do vídeo, em decorrência de 

seu trajeto de difícil operação7. 

7 Essas “interrupções” frequentes parecem ocorrer de modo muito mais permissivo do que no 
cinema, subvertendo, desse modo, a função representativa que o quadro apresentaria, de 
excluir uma suposta equipe de produção do mundo imaginário que se abre por meio da 
moldura (AUMONT, 2012, p. 152). Consequentemente, seu caráter de operação em tempo real 
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Figura 11 - Preparativos para o Amsterdam Acoustics.
Fonte: YOUTUBE, 2015f. 

Poucos metros à frente, Erlend e a equipe correm para pegar um bonde 

elétrico parado em um ponto de desembarque. Apoiado contra a parede do 

vagão, o norueguês inicia a sua performance, executando a música Mrs. Cold, 

do Kings of Convenience (Figura 12). O aviso sonoro reproduzido no interior do 

vagão, que anuncia a próxima parada, parece intervir na canção como se 

estivesse harmonizando com o tom da música. Após a segunda parada do 

bonde, Erlend senta-se ao lado de uma senhora, e passa a se apresentar 

voltado para ela, até o momento em que um fiscal da companhia de transporte 

público intervém pedindo para que toda a equipe se retire do vagão (Figura 

13). 

nos remete muito à transmissão direta da televisão, marcada por seus traços de “incompletude 
e improviso” (MACHADO, 1995, p. 69-70). 
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Figura 12 - A performance dentro do bonde elétrico. 
Fonte: YOUTUBE, 2015f. 

Figura 13 - Performance dedicada a uma passageira. 
Fonte: YOUTUBE, 2015f. 

Nesse momento, a equipe de filmagens faz o sinal para que a gravação 

seja interrompida, mas a câmera permanece ligada (Figura 14). Observamos a 

chegada da polícia exigindo explicações da equipe de produção, que até então 

permanecia fora de quadro. Erlend continua tocando ao lado da discussão, que 

dura cerca de dois minutos (Figura 15). Resolvido o problema, ele executa um 
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breve cover da banda Smiths, com a música Ask, agora sem a presença da 

produção no quadro. 

Figura 14 - A interrupção da performance.
Fonte: YOUTUBE, 2015f.

Figura 15 - Um policial discute com a equipe do Amsterdam Acoustics.
Fonte: YOUTUBE, 2015f.
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4. Evidências a se considerar

A despeito das particularidades que diferem os canais do YouTube e 

seus respectivos vídeos no contexto observado das sessions, podemos 

destacar similaridades em suas propostas que parecem convergir para a 

proposição de um imaginário artístico. Buscamos, dessa forma, enfatizar 

alguns pontos considerados relevantes para uma futura discussão. Estes estão 

aqui divididos, apenas para fins de melhor compreensão, em três 

agrupamentos: quanto aos seus aspectos expressivos, ou seja, suas escolhas 

técnicas e estéticas; aspectos de conteúdo, ou as construções recorrentes de 

temáticas e abordagens dos músicos representados; e quanto aos seus 

aspectos de participação e relevância, relacionados às dinâmicas de poder 

quanto à escolha dos motivos abordados. 

Aspectos expressivos: notamos certo “flerte” com as narrativas 

ficcionais nas produções de alguns canais, sobretudo aqueles que apresentam 

maiores semelhanças estéticas com as Take Away Shows. A escolha 

apressada de local para a gravação e a tomada única executada sem ensaio 

prévio favorecem um registro de câmera improvisado, tal quais os músicos 

protagonistas8. A câmera, nesse sentido, não permanece subordinada à origem 

da música que tematiza o vídeo – passa, desse modo, a participar 

horizontalmente aos instrumentos musicais, improvisando o seu olhar sobre o 

espaço escolhido para o ato da performance. Nos aproximamos dos rostos dos 

passantes, das cordas dos instrumentos e da movimentação da cidade em 

volta. Em alguns momentos, nos afastamos e somos conduzidos por caminhos 

que até então desconhecíamos - ou somos deixados para trás, como no 

exemplo do Take Away Show de Thiago Pethit e Dom La Nena. Notamos, 

nestes casos, uma linguagem claramente tributária do cinema9. 

As demais soluções estéticas encontradas pelos canais listados 

parecem convergir para um modus operandi distinto: Nota-se a substituição do 

espaço transitório da cidade em movimento por áreas vazias e estáticas, com 

8 No caso das Take Away Shows, essa característica se constitui como elemento fundante do 
projeto, como declarado por Vincent Moon em entrevista (MUNT, 2011). 
9 Também em entrevista, Moon declara sua inspiração direta no movimento do Cinéma Verité 
para a idealização das Take Away Shows (Ibid.). 
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predominância de temáticas bucólicas e românticas. A câmera se encontra 

totalmente subordinada à performance, geralmente executada em um espaço 

pré-definido, com os seus participantes dispostos em função da composição de 

cena. Em alguns casos, essa disposição se dá de maneira frontal, como se 

observássemos seus participantes da primeira poltrona de um show 10 . 

Deslocadas da linguagem do videoclipe e da estética cinematográfica, essas 

produções parecem recorrer a outros códigos visuais historicamente 

construídos, como a tradição pictórica europeia (Figura 16).  

Figura 16 - Composições frontais e temas bucólicos. 
Fonte: YOUTUBE, 2015g. 

As escolhas estéticas de todas essas produções, todavia, não deixam 

de se encontrar sob a subordinação do suporte videográfico; nota-se, em 

particular, a adoção de planos de câmera fechados, o uso de closes e de 

desfoque no intuito de ocultar os detalhes longínquos do ambiente retratado, 

em função da baixa definição de detalhes e das pequenas dimensões de tela, 

comuns ao suporte do vídeo (MACHADO, 1995). 

10 Outra característica específica desse perfil de produções observadas é a interlocução dos 
artistas em direção ao espectador, se apresentando no início de cada session. Esse momento 
de quebra da quarta parede – que se assemelha à linguagem dos videologs, típicos da 
plataforma do YouTube – reforça ainda mais o sentimento de estarmos presenciando um 
espetáculo particular. 
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Aspectos de conteúdo: destacamos três motivos recorrentes que 

parecem fundamentar as situações representadas, descritas a seguir. 

Deslocamento: Destaca-se, sobretudo, pelo deslocamento do espaço de 

performance, ocasionando assim a obrigatoriedade de uma releitura das 

práticas tradicionais de execução das músicas executadas pelos artistas. As 

situações espontâneas ocasionadas pela interação com o novo ambiente (por 

exemplo, sons de animais ou a intervenção de transeuntes) tornam-se parte 

integrante da narrativa. A temática dos vídeos de determinados canais pode se 

basear nessa característica: destaca-se, por exemplo, uma série de 

apresentações executadas sobre um sofá velho itinerante (YOUTUBE 2015h), 

uma cozinha (YOUTUBE 2015i), um barraco de jardinagem (YOUTUBE 

2015n), uma estação de trem (YOUTUBE 2015p), ou uma barca sobre um rio 

(YOUTUBE 2015d). 

Música acústica ou intimista: O deslocamento dos artistas os obriga a 

procurar novas possibilidades de instrumentos musicais para a execução de 

suas músicas. Guitarras, sintetizadores e baterias muitas vezes são 

substituídos por violões, ukuleles, toy pianos, metalofones, acordeões e objetos 

leves de percussão. A frequente impossibilidade de acesso a amplificadores e 

caixas de som, a acústica prejudicada dos espaços escolhidos e a ausência de 

um público espectador (nos moldes de concertos musicais) propiciam uma 

performance intimista e de pequenas dimensões. Sessions de canais 

diferentes tematizando uma mesma banda e uma mesma música podem diferir 

bastante em resultados, com base nas condições à disposição dos músicos. 

Descoberta e seleção de conteúdo: A relação das sessions com circuitos 

de música independente emergente das grandes metrópoles parece relacionar 

seus produtores à incumbência de depurar, curar e apresentar aquilo que há de 

mais empolgante e interessante na música, para que os seus inscritos possam 

estar sempre atualizados. Artistas novatos e acessíveis podem figurar em 

diversos canais após receberem bons índices de visualização em uma 

publicação de estreia. Em alguns casos, artistas em ascensão são convidados 

a retornar para novos vídeos, anos após sua aparição anterior. 

Aspectos de participação e relevância: Longe de representar um 

registro neutro de uma totalidade de circuitos musicais, a produção das 

sessions é fruto de um trabalho de curadoria que é perpassado por questões 
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econômicas, sociais e estéticas. A desigualdade na efetividade de cada 

iniciativa dentro dessa disputa pode ser expressa numericamente. A 

quantidade de visualizações das sessions de cada canal varia entre dezenas e 

milhões de acessos. Publicações distintas de uma mesma página podem diferir 

drasticamente em quantidade de visualizações, mas, de um modo geral, as 

postagens de um usuário com mais inscrições tendem a ser mais bem-

sucedidas que as dos usuários menores, com poucos assinantes. 

É importante questionarmos uma possível movimentação em direção a 

um processo de naturalização de formas de ver e reproduzir música, 

aparentemente coletivas e democráticas, reforçado pelo caráter de 

informalidade das performances registradas e das próprias condições de 

produção, circulação e consumo das sessions. Por trás da aparente noção da 

imagem enquanto um registro fiel da realidade, o imaginário artístico 

representado por meio desses vídeos está em estreita relação com a visão de 

mundo de quem faz a curadoria dos artistas e localidades, de quem filma, 

capta o áudio, publica nas redes sociais e, em última instância, curte, 

compartilha e ajuda a ditar aquilo que deve permanecer em destaque. Desse 

modo, o controle dos meios técnicos de produção cultural é a primeira condição 

para uma possível participação nesse processo de investimento de sentido: a 

competência mínima necessária para registrar imagens e áudio – e fazê-lo de 

modo a angariar visualizações – é um dos fatores fundamentais que diferem 

hierarquicamente artistas, produtores e consumidores.  
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Animação cinematográfica: identidade e representação social 

da infância brasileira no filme Rio. 

Tiago LENARTOVICZ1 (UEM) 

Resumo: 

Os conceitos oriundos da Análise do Discurso possibilitam o estudo de 

funcionamentos discursivos como os de imagem em movimento presentes no 

cinema. As especificidades da materialidade discursiva cinematográfica são 

atuantes na composição da representação de identidades. O artigo objetiva 

estudar de forma teórico-analítica a representação e identidade infantil 

brasileira presente no longa-metragem de animação Rio, por meio de 

sequências de cenas extraídas do discurso imagético do filme, analisando sua 

constituição pelas relações de poder e fatores socioeconômicos e culturais. 

Para tanto, baseia-se nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de 

linha francesa, bem como os conceitos que envolvem a representação e a 

identidade e da análise fílmica. 

Palavras-chave: representação; identidade; animação cinematográfica. 

1 Professor colaborador do curso de Comunicação e Multimeios, da Universidade Estadual de 
Maringá – UEM, lotado no Departamento de Fundamentos da Educação (DFE). 
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1. Introdução

As imagens, e os discursos formados por elas, estão em constante 

presença na contemporaneidade, podendo ser constituídos de maneiras 

distintas, tanto por meio de imagens fixas como em movimento, sendo que tais 

discursos possuem especificidades e merecem observações sobre sua atuação 

e presença na sociedade, pois se mantém instauradas de forma abrangente e 

significativa, despertando olhares para que se possa compreender seu 

funcionamento em diferentes contextos.  

Dentre os discursos imagéticos encontram-se as produções 

cinematográficas, que por meio de imagens em movimento são capazes de 

reproduzir diversos enunciados que permeiam as relações sociais dos 

indivíduos e através de seus personagens e de suas narrativas tornam-se 

ferramentas as quais são perceptíveis a presença de representações de 

distintas identidades. 

Parte das pesquisas que abrangem a compreensão dos discursos 

imagéticos no cinema fazem parte das discussões e estudos sob óticas 

relacionadas à Análise do Discurso. Por meio dos pressupostos teóricos 

pertencentes à Análise do Discurso (AD) de linha francesa, bem como as 

teorias que se referem aos conceitos de identidade nos discursos e a 

composição fílmica, é que se constrói o viés que permeia o presente artigo 

visando contribuir para a compreensão dos processos de constituição das 

identidades e da representação visual presentes nos discursos em produções 

audiovisuais. 

Este artigo abrange estudos teórico-analíticos do texto-imagético 

cinematográfico em um longa-metragem que expõe aspectos culturais e sociais 

do Brasil, a animação Rio (2011), tendo como foco de análise a identidade 

infantil brasileira que se materializa discursivamente por meio da animação 

com o personagem Fernando, identificando a constituição identitária e de 

representação, produzindo determinados sentidos e não outros através de 

fragmentos imagéticos da obra. 

2. Discurso e a Identidade
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Analisar os discursos, incluindo também os de caráter imagético, por 

meio da perspectiva foucaultiana, requer estudos para que se compreenda que 

os discursos não se constituem apenas por definições de simplificadas 

construções da linguagem, mas consiste em observar demais aspectos que 

envolvem suas formações e parte das relações sociais, da história e também 

da memória, por isso é preciso 

não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos 
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas 
como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é 
mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que 
os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é 
preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (Foucault, 2008, 
p.56) 

Sendo assim, pelas palavras de Foucault em sua obra A Arqueologia do Saber, 

o discurso requer uma descrição em que se perceba que além das formas

lingüísticas existem enunciados revestidos de significações e sentidos 

formando o discurso “na medida em que toma como objeto de estudos a 

produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a 

materialidade da linguagem e estão inseridos na história”. (GREGOLIN, 2007, 

p.13) 

O que se apresenta por essas produções de enunciados são dizeres e fazeres 

do sujeito, que segundo Foucault, estão inseridos em formações discursivas 

regidas por determinadas regras de formação que são condições para que 

dadas formações possam existir ou então serem silenciadas. Para o autor, os 

discursos são parte de uma dispersão, sendo que é possível encontrar nesse 

sistema disperso uma regularidade nos enunciados. 

No caso em que se puder descrever, entre certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva. (Foucault, 
2008, p.43) 

Portanto as formações discursivas estão relacionadas com a passagem 

da dispersão para as regularidades que fazem parte das condições de 
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possibilidade dos discursos, ou seja, condições para que o discurso surja em 

determinado momento histórico, assinalando a formação discursiva em sua 

singularidade, e “assim caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados 

pela regularidade de uma prática”. (Foucault, 2008)

A regularidade de uma prática discursiva é capaz de produzir sentidos 

devido às relações existentes com a exterioridade do enunciado 

contextualizada como acontecimento, possível de ser identificada nos 

discursos, sendo que “os efeitos de sentido materializam-se nos textos que 

circulam em uma sociedade.” (GREGOLIN p.15, 2007), podendo ser 

considerado tais textos não apenas verbais, mas também os de caráter 

imagético.  

O aparecimento de determinados enunciados marca sua regularidade, 

e por meio de sua presença em práticas discursivas assinaladas na 

historicidade, ao se materializar por e também para um sujeito, os discursos 

são capazes de constituir e também transformar as práticas sociais por meio de 

efeitos de sentidos que, segundo Gregolin (2007), atuam nas relações e 

representações das identidades dos sujeitos. Os enunciados produzidos são 

atribuídos de interpretação, como um gesto de leitura de discursos e de 

elementos que são resgatados e também ressignificados da memória social e 

histórica que acabam compondo as identidades. 

Quando diferentes vestes identitárias são admitidas pelo sujeito passa, 

segundo Hall (2006) a se constituir na história, não se restringindo a sua forma 

biológica, o que resulta na concepção social do sujeito. As diferentes 

identidades dos sujeitos são também produzidas e fragmentadas, na chamada 

pós-modernidade, pela globalização que suscita variadas alterações nas 

ordens culturais, sociais e político-econômicas, o que resulta em distintas 

posições de sujeito. 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-
resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que compunham 
as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa 
conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, 
estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais 
e institucionais (HALL, 2005, p. 12). 
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A suposta estabilidade da identidade do sujeito é observada então, 

como não-instável devido às constantes mudanças existentes na sociedade em 

que se insere. O que as relações sociais globais atuantes de forma cada vez 

mais intensa na sociedade possibilitam é a composição múltipla das 

identidades, mutáveis pelo decorrer de acontecimentos e pela história, de 

acordo com as novas informações recebidas agindo nos sistemas culturais. 

Sobre a perspectiva dessa fragmentação da identidade, Bauman 

(2005) comenta que a “identidade nos é revelada como algo a ser inventado, e 

não descoberto, como alvo de um esforço, um ‘objetivo’; como uma coisa que 

ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre as alternativas 

existentes [...]”. (p.21), ou seja, a possibilidade de escolhas ou de construção 

da identidade comprova seu caráter variável. 

Percorrendo os aspectos identitários, percebe-se também que a 

identidade possui uma ligação com os discursos, que norteiam o entendimento 

das representações que as identidades podem exercer: 
A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsciente, 
inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 
narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 
identidade tem estreitas conexões com relações de poder. (SILVA, 
2000, p. 96)  

De acordo com o exposto por Silva (2000), as identidades podem ser 

múltiplas e variadas, porém podem ser direcionadas e resultantes das 

diferentes relações de poder que permeiam a sociedade, como as exercidas 

pela mídia, política, economia, educação, dentre outros. Cada sistema de 

poder por meio de seus enunciados qualifica e amplia as representações na 

sociedade contemporânea, oferecendo não a realidade mais uma construção 

pela representação 

é também por meio da representação que a identidade e a diferença 
se ligam ao sistema de poder. Quem tem o poder de representar tem 
o poder de definir e determinar identidade. É por isso que a
representação ocupa um lugar tão central na teorização 
contemporânea sobre a identidade e nos movimentos sociais ligados 
à identidade (WOODWARD, 2000, p. 91).  

Sendo assim, por mais que haja o reconhecimento da instabilidade das 

identidades há também outros fatores, que exercem sobre o sujeito, 
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determinadas formas de se identificar com certas identidades e não outras. 

Dentre essas relações que podem ser consideradas como de poderes, existe 

um impulso por uma construção e unificação de identidades (HALL, 2006), 

sendo isso observado nas identidades nacionais. 

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos 
de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los 
numa identidade cultural, para representá-los todos como 
pertencendo à mesma e grande família nacional. (Hall, 2006. p.59) 

Essa unidade dos membros de uma nação, mesmo havendo variadas 

identidades que destoem a essa unificação, continua sendo uma forma de 

representação, de certa forma buscando uma visão homogênea cultural. Silva 

(2000) também fala que há dentre os processos de produção da identidade, um 

movimento em que tende a “fixar e a estabilizar a identidade”. (p.84). 

Ainda sobre essa relação de uma suposta unificação das 

representações e identidades Bauman (2005, p. 32) afirma que os indivíduos 

buscam o “sentimento de nós” em comunidades ilusórias: “Buscamos, 

construímos e mantemos as referências comunais de nossas identidades em 

movimento – lutando para nos juntarmos aos grupos igualmente móveis e 

velozes que procuramos, construímos e tentamos manter vivos por um 

momento, mas não por muito tempo.” Isso quer dizer que, além das relações 

de poderes existentes, também há uma busca individual em pertencer de forma 

mais coletiva das identidades encontradas socialmente e não de outras.  

Sendo assim, tais representações podem ser observadas em 

formações discursivas que dão consistência a determinadas identidades, como 

já exposta anteriormente, a identidade nacional. Isso é possível por meio da 

materialidade discursiva, ou seja, pela forma com que são apresentadas e 

estão presentes nos movimentos sociais inseridos em enunciados que circulam 

e permeiam constantemente a sociedade, e dentre elas fazem parte as 

produções cinematográficas, alvo das abordagens deste artigo. 

3. Materialidade Discursiva Cinematográfica

Nesse sistema de sentidos a representação é possível por meio de 

uma materialidade discursiva, os enunciados diversos estão materializados por 

325



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
meio dos discursos e possuem especificidades, destacando-se na memória e 

na história, e, como se segmenta o presente trabalho, em discursos imagéticos, 

podendo ser inscritos em caráter visual, verbo-visual ou audiovisual. 

A representação audiovisual é a materialidade de um gesto, e possui 

elementos que são organizados para que seja materializado o discurso e por 

meio de suas significações, também os efeitos sentidos. A representação 

discursiva cinematográfica faz parte deste caráter audiovisual, visto que o 

cinema e suas produções são materialidades inseridas na história, e, portanto 

produzem sentidos e também constroem identidades, atuando no imaginário, 

possíveis graças as suas especificidades tecnológicas, visto que 

O cinema é um modelo de pensamento da imagem tecnológica. Há 
mais de um século, e profundamente, forma nosso imaginário - o da 
imagem e o do movimento, pelo menos. Queiramos ou não, nosso 
pensamento da imagem é hoje um pensamento ‘cinematográfico’ 
(DUBOIS, 2004, p.25) 

O que se define como o pensamento cinematográfico é a forma de se 

pensar a imagem além da tecnologia e dos maquinários, como fazendo parte 

da sociedade contemporânea e nos impregna até em nossa maneira de falar 

ou de ser (DUBOIS, 2004), alentado o fato que fazendo parte da sociedade e 

das atitudes e dos dizeres fazem parte também de forma intensa das 

identidades que estão presentes nessas relações sociais.  

A maquinaria cinematográfica é em seu conjunto produtora de 
imaginário (daí provavelmente a singularidade exemplar e a força 
incomparável do cinema). Sua força reside não apenas na dimensão 
tecnológica, mas primeiro e sobretudo na simbólica [...] sua 
maquinaria é não só produtora de imagens como também geradora 
de afetos, e dotada de um fantástico poder sobre o imaginário dos 
espectadores. ” (DUBOIS, 2004, p. 44) 

Dessa maneira, o imaginário e a forma como a qual são representados 

os diferentes sujeitos no discurso cinematográfico por seus discursos 

imagéticos, possibilitam olhares sobre os discursos emergentes na 

materialidade e as identidades constituídas dos sujeitos de tais discursos. 

Assim, é possível analisar discursivamente como as imagens e representações 

sobre as identidades são constituídas pelas sequências de cenas das 

produções fílmicas. 
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Visto a importância dos estudos quem permeiam os textos imagéticos, 

é relevante observar de forma analítica uma materialidade discursiva 

cinematográfica e a possível representação de identidade existente. Assim, 

ainda sobre o viés das questões que permeiam as identidades nacionais, tem-

se a produção cinematográfica em animação Rio (2011) como objeto de estudo 

da imagem em movimento. 

4. Representação e Identidade no filme de animação Rio

A escolha de Rio, como fonte de análise está relacionada com sua 

projeção e importância no que diz respeito às representações culturais 

brasileiras. O filme destinado ao público infantil, mas atrai expectadores de 

diferentes faixas etárias, lançando no primeiro semestre de 2011, com duração 

de 96 minutos, é o primeiro longa-metragem em animação computadorizada 

produzido e distribuído em escala mundial que tem como cenário dos 

acontecimentos o Brasil, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, e 

suas características socioculturais representadas.  

Mesmo sendo um filme que possui representação das identidades 

nacionais brasileiras, trata-se de uma produção norte-americana que tem como 

diretor o cineasta brasileiro Carlos Saldanha, o que permite observar que 

mesmo não realizada por estúdios pertencentes ao país, necessitou buscar e 

conhecer aspectos do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro para que se 

tornasse possível representá-los de forma que suas identidades fossem 

reconhecidas de maneira global, ou seja, foi preciso desenvolver na narrativa e 

nos personagens elementos que marcam homogeneidade e heterogeneidade 

de um Rio de Janeiro historicamente localizado por meio da materialidade da 

técnica de animação computadorizada. 

O filme movimenta o imaginário por meio de uma narrativa discursiva 

em que a última arara azul macho do mundo (que não sabe voar) e sua dona 

deixam o Estado do Minnesota nos Estados Unidos, e vão para o Rio de 

Janeiro para que o pássaro participe de um projeto de reprodução em cativeiro 

com a última arara azul fêmea, porém os pássaros são seqüestrados por 

contrabandistas de animais e nas tentativas de fuga passam por diversos 
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cenários cariocas. Dentre os sujeitos personagens da animação, existem: os 

animais que dialogam entre si, de maneira expressiva e personificada, e 

também os seres-humanos, tendo como foco da análise o menino Fernando, 

sendo a única criança que faz parte do enredo do filme. 

Por meio da escolha do sujeito personagem Fernando para análise, 

busca-se compreender a representação da uma identidade infantil carioca, por 

meio de dispositivos verbais, visuais e sonoros, materializado no longa-

metragem. As análises são feitas em fragmentos da seqüência discursiva da 

narrativa fílmica, tendo como pressupostos os estudos apresentados de 

discurso e identidade, e também como complemento, a descrição dos saberes 

técnicos da produção cinematográfica por meio de Jullier e Marie (2009) em 

Lendo as Imagens do Cinema. 

A animação tem início apresentando o enredo da história, adentrando 

ao cenário brasileiro, demonstrando as paisagens e os pontos turísticos que 

representam a brasilidade tropical na cidade do Rio de Janeiro, temas como 

futebol, Carnaval, samba e praias fazem parte de tais enunciados. 

As imagens foram extraídas do longa-metragem de acordo com o 

aparecimento do personagem Fernando. A primeira sequência de imagens é 

onde surge Fernando, inicialmente não se apresenta seu nome, nem mesmo 

suas feições. A primeira imagem a qual ele faz parte é entrando no centro onde 

estão as raras e últimas araras azuis. Uma sombra é projetada na porta, a 

imagem seguinte pés utilizando chinelos surgem diante do pássaro, e na 

sequência mãos seguram um saco que capturam o animal, que o leva até outro 

local. Todas essas imagens mostram planos fechados, em um ambiente de 

pouca luminosidade.  

Em nenhum momento é possível identificar quem é o sujeito desta 

ação, nem ao menos que se trata de uma criança. É um sujeito que não quer e 

nem deve ser reconhecido, uma identidade permeada pela não-identificação, 

pois está realizando uma ação considerada socialmente condenável por 

cometer um ato criminoso de estar roubando algo.  
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primeira sequência de imagens – Fernando. 

Em seguida o sujeito desse discurso não identificável anteriormente 

revela sua face, e assim é possível verificar que se trata de um menino, 

aparentemente de pouca idade e com feições amigáveis, o que contrapõe ao 

que se é esperado de um sujeito que comete atitudes criminosas como o 

roubo. Fernando é um menino magro, de pele morena, e veste roupas simples, 

e uma camiseta com as cores representativas do Brasil principalmente no 

futebol: verde e amarela, que possui a marcação do número ‘10’, que na 

seleção brasileira de futebol, essa numeração vestida pelo jogador Pelé, que é 

uma representação de uma identidade esportiva nacional.  

Neste momento em que chega até o local – um barraco de uma favela 

– o homem que o aguarda é um dos antagonistas da história, que apresenta, 

de certa maneira, o menino a dois homens que estão no local e também para 

quem está diante do discurso, ao dizer:  

[homem 01] “- Aí, quem diria, hein? Mandou bem, Fernando! [...] 
Parece até eu quando tinha essa idade: esperto, criativo...” 

Após essa fala, o homem entrega uma quantia em dinheiro para o 

garoto. O segundo quadro mostra uma imagem subjetiva, como se fosse o 

olhar de Fernando, a imagem seguinte mostra em câmera alta, o garoto 

olhando de cima para baixo o homem e na imagem seguinte a imagem é 

registrada em câmera baixa, mostrando as relações de poderes, ao entregar o 

dinheiro demonstra quem possui o poder, ocupa de certa forma, uma posição 

superior. Na fala extraída anteriormente, Fernando é elogiado e reconhecido 

por ter realizado um ato contra a lei, representando uma marca criminosa, 

porém sem atentar as conseqüências. A comparação que o homem faz entre 

ele e com o garoto, age como uma projeção temporal, já que se quando 

pequeno o homem também cometia tais atos, logo o mesmo futuro no mundo 

do crime aguardaria por Fernando. Palavras como “esperto” e “criativo” são 
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adjetivos que não condenam o ato de ter roubado as aves, mas sim qualificam 

a atitude. 

segunda sequência de imagens – Fernando. 

Na terceira sequência de imagens, Fernando é retirado do local pelo 

homem a quem prestou o serviço de roubar as aves e dialogam: 

[homem 01] “Vai lá pra tua mãe, vai...” [Fernando] “Mas só que eu 
não tenho mãe.” [homem 02] ‘Oh chefe, deixa eu ficar com 
ele?”[homem 01] “Não!” 

Neste momento percebe-se a identidade assinalada pela orfandade, 

que se mostra marginalizado e que necessita sobreviver de acordo com a 

sociedade a sua volta, aceitando sua condição pertencente a uma classe social 

desprovida de recursos, além de não haver uma relação familiar.  O segundo 

homem, diante o fato de saber que o menino é órfão faz em sua fala a pergunta 

“deixa eu ficar com ele?” possível de se associar com a mesma forma já 

compreendida socialmente e culturalmente com a qual se pergunta quando há 

um desejo de adotar um animal como estimação, igualando a criança 

abandonada a também um animal domesticável no abandono. Após sair ele vê 

pela fresta da porta os homens conversando e percebe que os pássaros que 

entregou poderão ter um destino trágico, porém em sua posição, não há como 

agir. 

terceira sequência de imagens – Fernando. 

Na continuação de sua presença como sujeito no discurso, Fernando 

vai para o que se pode considerar como, sua casa, seu abrigo. Um local 
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precário na favela, apenas com alguns poucos pertences. As imagens da 

quarta sequência mostram o menino em sua solidão, por ser órfão e estar 

desprovido de proteção ou auxilio. Ele encontra uma pena de uma das araras 

azuis, e olha pensativo para ela, sozinho ele se encontra com sua própria 

identidade, como sujeito agente, reconhecendo que não agiu de forma correta 

tendo entregado as aves aos contrabandistas. O momento é a noite, e um 

movimento de câmera em travelling em que o plano centralizado no menino, 

vai aos poucos se tornando um plano geral surgindo toda a favela, fazendo 

com que a imagem dele se torne perdida em meio a favela, aumentando assim 

o sentido de solidão e de fragilidade diante ao mundo em que se encontra.

quarta sequência de imagens – Fernando. 

Outro momento em que o personagem Fernando é cabível de análise é 

o que seria o dia seguinte ao acontecimento na favela. O menino vê um

anúncio de “Procura-se” com a foto da arara azul roubada e um endereço para 

contato, ele retira o papel pregado na árvore e vai até o local indicado. Ao 

chegar ao local, Fernando diz que sabe onde estão os pássaros e que presente 

ajudar, porém sua atitude é questionável quando Túlio, o personagem que 

também procura pelas araras diz a personagem Linda: 

[Túlio] “Linda, você nem conhece esse garoto... Não dá pra confiar...” 

Fernando neste momento possui seu caráter questionado, reforçando 

aos sentidos de uma desconfiança que se deve ter com estranhos, sob os 

riscos de serem vítimas de alguma fraude, a identidade do menino órfão e de 

aparência pobre é capaz de despertar tais discursos. Porém, a personagem 

Linda decide que deve confiar em Fernando, porém o que se percebe é uma 

decisão instintiva e desesperadora para conseguir seus objetivos e não, por 

haver uma identificação ou confiança para com o garoto. 
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quinta sequência de imagens – Fernando. 

A última sequência selecionada é também uma das últimas cenas da 

produção cinematográficas. Após a ajuda para encontrar os pássaros 

sequestrados, agora Fernando está ao lado do casal Túlio e Linda, e a forma 

com que se apresentam o casal e a criança, possibilita o efeito de sentido que 

agora Fernando fazia parte de uma família. A cena centraliza os personagens, 

em um dia claro, florido, como um novo dia que se inicia para naturalmente 

bem como na história dos envolvidos.  

Mesmo tendo inicialmente contribuído com os contrabandistas, e 

roubado os pássaros, o garoto demonstrou atitudes que puderam remediar tal 

ato, e sendo assim pode se desvencilhar do trágico futuro predestinado que o 

poderia aguardar seguindo os passos dos criminosos em sua vida adulta. 

Assim, por ter agido de acordo com o que os discursos constituintes de uma 

sociedade avaliam como pertencentes aos valores morais, Fernando teve sua 

recompensa se distanciando de influências contraproducentes e deixando de 

ser uma criança abandonada. 

sexta sequência de imagens – Fernando. 

As sequências de cenas fazem parte da representação desta criança, 

sujeito social de nacionalidade brasileira, afetada pelos problemas sociais e 

que possui em suas reflexões pessoais, marcas de uma identidade que 

desperta olhares para sua existência que não conflita com sujeitos que 

comungam dos mesmos aspectos, ou seja não há a presença de outras 

crianças na produção cinematográfica que compartilham ou não com o garoto. 

Há, portanto, uma construção de identidade, pertence a uma fragmentação 
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passível de mudanças, ocorridas de acordo com as relações as quais se 

confronta. 

5. Considerações Finais

Os discursos que estão presentes em nossa sociedade, as formações 

discursivas das quais fazem parte são imbricados de efeitos e perspectivas que 

partem para uma materialidade resultante em representações e identidades, 

podendo ser materializados discursivamente por meio de imagens em 

movimento como o cinema e suas produções destinadas a exibições em todo o 

mundo, alcançando um número grandioso de expectadores.  

Os discursos imagéticos selecionados, existentes por sua 

materialidade cinematográfica na animação de longa-metragem Rio, 

apresentam uma representação da identidade infantil brasileira, de uma criança 

carioca carente, que dialoga com discursos sociais e também com a memória 

discursiva do brasileiro, da criança que vive a margem da sociedade em 

favelas do Rio de Janeiro, e sobre suas perspectivas de vida.  

Fernando, o sujeito personagem, possui diversas características que o 

inserem como parte de uma cultura identitária socialmente marginalizada, que 

age de maneira delituosa para que possa sobreviver, mas que busca o reparo 

de suas atitudes, a fuga de um futuro incerto e repleto de possíveis enganos e 

ilicitudes, e por esse anseio e por novas ações tem mudanças positivas em sua 

vida, e faz parte da criação dos efeitos de sentidos sobre a representação 

brasileira atuante também na historicidade.  
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Mito e tempo no cinema: estudos sobre o filme "Antes da 
Chuva" 

Tatiane LICHINSKI (Unicentro) 
Orientador: Hertz Wendel de Camargo (UFPR, Unicentro) 

Resumo 

Mito e tempo estão presentes na linguagem audiovisual da narrativa fílmica, 

sendo que através de uma montagem de sons e imagens o telespectador tem 

uma percepção de desenvolvimento temporal no decorrer da obra, noção de 

passado, presente e futuro. Ainda, percebemos a aproximação entre mito e 

cinema, uma vez que, assim como no filme, o mito é marcado por ações, 

lugares, personagens e imagens, as quais atuam e exercem influência sobre a 

sociedade.  Desta forma, pode-se dizer que o filme é o mito contemporâneo. A 

partir da análise do filme macedônio “Antes da chuva” (1994), obra do diretor 

Milcho Manchevski, pretende-se estudar as relações existentes entre a 

narrativa mítica e a cinematográfica. Vale ressaltar que, tratando-se de um 

projeto de pesquisa, as ideias expostas estão em fase de amadurecimento e 

sujeitas a adequações, conforme for necessário.  

Palavras-chaves: Mito, tempo, cinema. 
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Introdução 
Comumente a palavra mito é conceituada, de maneira restrita, como 

uma história fabulosa, repleta de personagens fantásticos, pertencente aos 

povos antigos. No entanto, ao investigarmos mais a fundo, percebemos que 

mito é algo amplo e acompanha o ser humano no decorrer de sua história, não 

pertencendo somente aos nossos antepassados. Podendo ser, ainda, estudado 

e conceituado sob diversas perspectivas.  

Partindo de uma perspectiva antropológica, percebemos o mito como 

integrante de uma determinada organização social, sendo que ele a representa 

e por ela é representado. Embora possua características comuns nas diversas 

sociedades, possui também as marcas particulares, restritas à qual ele se 

insere.  

Atuando com uma linguagem ampla, constituída de diversas outras 

linguagens, aproximando suas histórias às historias humanas, o mito apresenta 

suas críticas aos modelos sociais, representa estruturas de vida em sociedade, 

transmite saberes. Assim como o mito, o cinema com uma vasta produção de 

sons e imagens opera na atualidade construindo e descontruindo modelos 

sociais.   

Considerando o que fora exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar 

como mito e tempo são revividos na atualidade através do cinema, quais são 

suas relações com a linguagem e a estrutura cinematográfica. Para que o 

estudo seja realizado nos utilizaremos da pesquisa bibliográfica e teremos 

como corpus o filme Antes da Chuva.  

É importante lembrar que este trabalho é bastante limitado, visto que é 

parte de uma pesquisa em andamento. Logo o estudo aqui apresentado 

encontra-se em fase de amadurecimento e passível de adequações.  

1. O mito na narrativa fílmica

Comumente o termo “mito” é conceituado genericamente como uma 

narrativa fabulosa, consideravelmente afastada da realidade, algo ultrapassado 

e pertencente aos povos primitivos. No entanto, ao esmiuçarmos esses 

conceitos simplórios que foram mencionados conseguiríamos uma complexa 
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definição. Porém, mito é algo ainda mais amplo, passível de ser interpretado 

sob diversas perspectivas.  

A afirmação de Everado Rocha possibilita a verificação da complexidade do 
termo. 

Qualquer um pode, sem cerimônia, utilizar a palavra para designar 
desde o "mito" de Édipo ao "mito" Michael Jackson, passando pelo 
"mito" da mulher amada ou da eterna juventude. O mito é também 
uma palavra que está em moda. Um conceito amplo e complexo, por 
trás de uma palavra chique. (ROCHA, 2006, p.02) 
 

 Certamente já ouvimos todos os exemplos citados pelo autor referentes 

ao emprego do termo em nosso dia-a-dia, além de muitos outros. Em nem um 

deles há uma utilização errônea, contudo, mito não se restringe aos conceitos 

mencionados. 

Com as palavras de Mircea Eliade é possível reforçar a amplitude de 

significado que está inserida no termo. “O mito é uma realidade cultural 

extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de 

perspectivas múltiplas e complementares.” (ELIADE, 1986, p. 09). 

Longe de ser algo ultrapassado, o mito se fez presente na vida humana no 

decorrer da história. Contudo seja passível de mudanças, como qualquer 

aspecto do meio social, o pensamento mitológico está inserido e exercendo 

influência na humanidade atual.  

Embora o pensamento científico se faça cada vez mais incluso nas 

gerações modernas, a mitologia não perde seu espaço e, ainda, mantém uma 

espécie de conciliação com a ciência. Conforme afirmou Levi Strauss, “tenho a 

sensação de que a ciência moderna, na sua evolução, não está se afastando 

destas matérias perdidas, e que, pelo contrário, tenta cada vez mais reintegrá-

las no campo da explicação científica.”. (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 12) 

O antropólogo Joseph Campbell, o qual realizou um grande estudo acerca 

do mito no universo humano, constatou que os mitos sofrem apenas variações 

culturais, sua essência é a mesma, fornecem uma mesma mensagem às 

diferentes organizações humanas.   
Eles ensinam que você pode se voltar para dentro, e você começa a 
captar a mensagem dos símbolos. Leia mitos de outros povos, não os 
da sua própria religião, porque você tenderá a interpretar sua própria 
religião em termos de fatos – mas lendo os mitos alheios você 
começa a captar a mensagem. O mito o ajuda a colocar sua mente 
em contato com essa experiência de estar vivo. (CAMPBELL, 1990 
p.17) 
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Afastando-se da definição antropológica , BARTHES (1989, p.131) diz que 

“o mito é um sistema de comunicação, é uma mensagem.", sendo assim, o 

mito é uma linguagem mais ampla e não está restrito a um objeto, mas sim ao 

significado e as maneiras de interpretações atribuídas a ele. A interpretação de 

um dado objeto pode ser múltipla, isso dependerá do meio no qual ele está 

inserido. 

No sistema de comunicação mencionado pelo autor está incluso a 

linguagem verbal e a visual. Nas palavras de Barthes, “o discurso escrito, 

assim como a fotografia, o cinema, a reportagem, o esporte, os espetáculos, a 

publicidade tudo isto pode servir de suporte à fala mítica.” (BARTHES, 1989, 

p.132).

Dentro das infinitas interpretações cabíveis ao mito, vamos nos ater a uma 

interpretação antropológica e trazê-lo a atualidade para verificar a manifestação 

mitológica no nosso cotidiano, através da narrativa fílmica, como foi 

apresentado no início deste trabalho. No entanto, vale ressaltar que o cinema é 

apenas um dos meios das manifestações mitológicas do mundo 

contemporâneo.  
O mundo moderno, capitalista, contemporâneo é um belo exemplo de 
sala de visitas do mito. Aqui, bem em frente aos nossos olhos, 
anúncios publicitários, filmes, notícias de jornais, super-heróis, 
música popular, fotografias, etiquetas, modas, televisão, programas 
de rádios, superstars, superstições, consumo, supermercados, 
esportes, best sellers nos contemplam, seduzem e abandonam. 
(ROCHA, 2006, p.40) 

São diversas as relações existentes entre mito e cinema. Além de o mito 

ser reapresentado na narrativa fílmica, na qual lugares, histórias fantásticas, 

personagens mitológicos, entre outros, podem ser encenados e exibidos ao 

espectador, dando a este a oportunidade de relembrar ou melhor conhecer a 

mitologia, o cinema pode ainda ser considerado como a atualização do sistema 

mitológico.  

A mitologia é carregada de imagens, personagens e histórias, com o 

desejo de ser interpretado e proporcionando ao “leitor” (espectador) um desejo 

de interpretação. Da mesma maneira o cinema se apresenta na atualidade: 

interage com o espectador, ansioso de ser visualizado e decifrado, deixando 

suas mensagens e marcas na vida humana.  
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Ao assistir um filme, o espectador se envolve com a trama de tal forma 

que passa a fazer parte da mesma. Afasta-se do mundo real e adentra a ficção 

experimentando as mais diversas sensações vivenciadas pelos personagens. 

Através da produção técnica cinematográfica, todos os órgãos sensoriais são 

estimulados ao ponto de o espectador participar do filme como se o mesmo 

não fosse somente um mundo alheio, um mundo ficcional, mas sim um mundo 

verdadeiro.  

Jean-Claude Bernardet compara a ilusão de realidade mostrada pelo 

cinema a um sonho. Embora saibamos que o sonho não é algo real ou 

verdadeiro, no momento em que estamos dormindo e sonhando vivenciamos 

as situações como se elas fossem reais. Só nos damos conta do contrário no 

momento em que acordamos. Essa mesma experiência temos ao assistir a um 

filme. 
Essa ilusão de verdade, que se chama impressão de realidade, foi 
provavelmente a base do grande sucesso do cinema. O cinema dá a 
impressão de que é a própria vida que vemos na tela, brigas 
verdadeiras, amores verdadeiros. (BERNARDET, s/d, p. 05) 

Sendo possível uma interação tão intensa entre espectador e obra 

cinematográfica, a influência da obra na vida do espectador se torna evidente. 

O filme, apresentando modelos sociais, contribui para a reflexão e formação de 

novas formas de viver e compreender a sociedade. Desta forma, a função 

desempenhada outrora pelo mito, de acordo com uma concepção 

antropológica, é desempenhada atualmente pelo cinema.  

2. O tempo na narrativa fílmica

Para que ocorra a compreensão e interação entre a obra fílmica e 

espectador é necessária toda uma preocupação técnica para que sejam 

formados os sentidos coesos e a atenção do público se mantenha “presa” 

durante o desenrolar da trama. Pois esta atenção é fundamental para a 

compreensão do enredo do filme. 

A sequência de imagens e sons cuidadosamente articulados promove a 

percepção de deslocamento do tempo, promovendo a compreensão de 

passado, presente e futuro. Ainda assim, o espectador consegue acompanhar 

a passagem de horas, dias, meses, e anos, por exemplo, em alguns minutos.  
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Esta inserção na narrativa fílmica faz com que o espectador se torne alheio 

ao tempo real, ao tempo fora do filme. Ao apreciar uma obra cinematográfica, 

há uma fuga da realidade e o espectador perde-se no tempo.  

Essas menções feitas sobre o tempo, sendo o primeiro um tempo real e o 

segundo um tempo imaginário, coincidem com a distinção feita por Mircea 

Eliade entre tempo sagrado e profano. De acordo com ELIADE (2008), o tempo 

profano é o tempo que pode ser cronometrado, medido pelo relógio ou pelo 

calendário, é o tempo dos homens. Enquanto que o tempo sagrado não pode 

ser medido, é uma espécie de fuga do cotidiano, o tempo dos deuses.  

Na obra fílmica podemos constatar a existência destes dois tempos. Sendo 

que o primeiro se encontra na duração cronometrada do filme: cento e vinte 

minutos, por exemplo. Enquanto que o segundo se manifesta no momento em 

que o espectador, ao assistir ao filme, se concentra na trama de forma que 

perde-se no tempo, não sabe quanto tempo se passou desde que o filme 

iniciou. 

3. Antes da chuva e suas relações com mito e tempo

Antes da chuva (1994) é um filme anglo macedônico, dirigido por Milcho 

Manchevski. O filme dividido em três narrativas, sendo elas intituladas, 

respectivamente: palavras, rostos e fotos. Em um primeiro momento as 

narrativas aparentam ser isoladas umas das outras, porém, no decorrer do 

filme elas se relacionam proporcionando a compreensão da trama. 

Em Palavras é apresentada a história de Kilre, um jovem monge que vive 

em um mosteiro e auxilia Zamira, uma albanesa acusada de assassinato, a se 

refugiar. Rostos discorre sobre a londrina Anne, uma mulher casada, que se 

apaixona pelo macedônio Aleksander. Ela é editora de um jornal e ele 

fotógrafo. Aleksander quer voltar à Macedônia e tenta convencer a amante a 

voltar com ele. Porém, Anne acaba não concordando em sair de Londres.  

Finalmente, em Fotos, é exibido o retorno de Aleksander a sua terra natal e, 

consequentemente, aos conflitos que fazem parte daquele meio, de forma até 

natural.  O plano de fundo das três narrativas é a Guerra da Bósnia. E em cada 

uma delas são apresentadas as consequências da guerra na vida das pessoas. 
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Com esta pequena síntese do filme é possível se ter uma compreensão 

razoável da trama. Contudo, devido, principalmente, ao enredo não linear do 

filme, as aproximações das três narrativas só se tornam compreensivas com a 

visualização do mesmo. 
 A narrativa audiovisual é fluídica, fluxo de imagens sequenciais que 
saltam de cena a cena, plano a plano, separadas pelo corte, é no 
corte que os sons-imagens do filme fazem sentidos, é no corte que o 
espectador adentra outro tempo, um tempo mítico, que só existe em 
reminiscência a partir daquilo que é ouvido-visto. (CAMARGO, 2011, 
p.103) 

Conforme fora exposto no início deste trabalho, será apresentada em 

seguida as relações existentes entre a narrativa mítica e a cinematográfica. 

Portanto serão estabelecidas as principais relações entre tempo, mito e 

cinema, a partir do filme Antes da Chuva.  

Tendo os conflitos de guerra como plano de fundo, as catástrofes 

emocionais e sentimentais consequências dos referidos conflitos chamam a 

atenção do espectador. Ao se envolver com a narrativa o espectador passa a 

vivenciar as perdas, os sonhos e as alegrias dos personagens. O filme reflete a 

condição da vida humana e sua relação na sociedade na qual se insere.  

Quando o filme foi lançado, em 1994, a Guerra da Bósnia estava 

acontecendo, 1992-1996, as pessoas que a ele assistiram puderam partilhar, 

com uma aproximação emocional, das consequências da guerra. Porém, em 

qualquer outra época, haverá uma relação com qualquer outro conflito de 

povos e o filme terá o mesmo efeito sobre o seu público. 

 Da mesma forma atua o mito, sendo que ele é “capaz de revelar o 

pensamento de uma sociedade, a sua concepção da existência e das relações 

que os homens devem manter entre si e com o mundo que os cerca.” 

(EVERARDO, 2006, p. 04.).  

Em relação ao tempos da narrativa cinematográfica, podemos perceber a 

presença do tempo sagrado e do tempo profano. A narrativa manterá a atenção 

do espectador nas histórias narradas e o tempo profano, ou seja, o tempo 

cronometrado pelo relógio dará espaço ao tempo sagrado, no qual o 

espectador mergulhará na obra cinematográfica e fará parte dela em toda sua 

duração de cento e treze minutos.  

Ainda que a narrativa não linear do filme cause, em alguns momentos, 

certa confusão no espectador quanto à compreensão da trama, a linguagem do 
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filme possibilita o envolvimento do espectador com os personagens e com a 

história em geral, de forma que ele se insira no mundo da ficção como se fosse 

seu mundo real. “O cinema dá a impressão de que é a própria vida que vemos 

na tela, brigas verdadeiras, amores verdadeiros. Mesmo quando se trata de 

algo que sabemos não ser verdade (...)”. (BERNARDET, s/d, p. 05) 

Em Fotos ocorre a representação do herói na figura de Aleksander. 

Quando o fotógrafo retorna a sua terra, depois de ter vivido em uma cultura 

diferente da de onde nascera e visto o caos da guerra de perto a partir de seu 

trabalho de fotógrafo, ele apresenta alguns posicionamentos diferentes às 

atitudes de seu grupo. As experiências adquiridas com o contato mais direto 

com a guerra certamente também o influenciaram em atender ao pedido de 

Hana para auxiliar a filha Zamira a fugir. Esta atitude coincide com a afirmação 

de Joseph Campbell referente ao périplo do herói. Segundo o autor, “ele [o 

herói] abandona determinada condição e encontra a fonte da vida, que o 

conduz a uma condição mais rica e madura.” (CAMPBELL, 1990, p.138) 

De acordo com EVERARDO (2006), o mito, a partir de suas narrativas, 

dá condições ou oferece estímulos a uma reflexão de como agir diante das 

realidades da vida humana. No entanto, podemos afirmar que o mesmo 

estímulo propiciado pelo mito é também propiciado pelo cinema, sendo que seu 

enredo fictício é passível de comparação com a vida real.  

Conforme afirma BERNARDET (s/d), o cinema “deixou de ser um meio 

exclusivo de contar estórias para se tornar também um meio de reflexão 

política, estética, ética religiosa, sociológica, etc.” Logo, o filme não é somente 

um meio de entretenimento com o intuito de um descanso mental, mas também 

proporciona condições do sujeito apreciador da obra refletir e a partir de então 

afirmar ou negar as ordens sociais estabelecidas.  

Diversas questões abordadas no filme Antes da Chuva podem ser 

citadas como dignas de reflexão, tais como: conflitos religiosos, consequências 

de uma guerra, relacionamentos amorosos, manutenção de consensos 

tradicionais etc. Percebemos que uma função que outrora cabia ao mito, 

atualmente é desempenhada pelo cinema.  

Ao espectador, o círculo da narrativa é fechado no momento em que 

Aleksander ajuda a fuga de Zamira e é baleado por seu primo. Suas últimas 

palavras são “Olhe. Começou a chover.”. Pouco depois, é reapresentada a 
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cena inicial do filme e as palavras do mestre pronunciadas a Kilre “Vai chover. 

Os mosquitos estão picando. Lá já está chovendo.”. 

Contudo, não é possível identificar o começo nem o fim da narrativa, 

visto que há episódios que não se encaixam numa cronologia linear, o que dá 

sentido à frase recorrente no filme “O tempo nunca morre. O ciclo nunca se 

completa.”.  Frase esta em que pode-se fazer uma alusão ao tempo mítico, o 

qual não apresenta início, meio ou fim.  

Considerações finais 

Reconhecendo a complexidade existente acerca do pensamento 

mitológico, este trabalhou procurou elencar alguns conceitos de mito a fim de 

contribuir para uma compreensão mais ampla em relação ao mesmo. E, a partir 

de então, apresentar o cinema como uma revisitação da narrativa mítica. 

Vimos que há uma aproximação entre a estrutura e linguagem mítica 

com a estrutura e linguagem da narrativa fílmica, uma vez que ambas, entre 

outras características comuns, são formadas por imagens, personagens 

fabulosos, histórias marcantes e relacionadas à organização da vida humana.  

Ainda, tendo como corpus o filme Antes da Chuva, pudemos observar 

alguns conceitos de mito e tempo sendo apresentado na narrativa 

cinematográfica.  

Ressaltamos, ainda, que, considerando a complexidade do tema e o fato 

de o presente trabalho ser parte de uma pesquisa mais ampla, a qual está em 

fase de desenvolvimento, o estudo aqui apresentado é bastante limitado e 

passível de novas pesquisas e ideias.  
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Resumo 

A presença do mal em histórias se adapta de diversas maneiras dependendo 

dos meios que são usados, nos games desde um obstáculo até um inimigo 

cheio de recursos podem representar tal; neste trabalho deverão ser usados 

para tal pesquisa os jogos Dragon Age: Inquisition e Diablo III (e expansão); 

através do método crítico-reflexivo, analisando as artes dos games através de 

algumas bases: de estudos filosóficos, para discutir, limitadamente para a 

pesquisa, a natureza do mal; e estéticos, como de Bakhtin quanto o grotesco e 

fantasioso.  Foi possível constatar que no meio dos games um imaginário 

constante do mal se repete na forma de distorções e do que representações 

religiosas deixaram na senso comum; seu uso que difere dependendo dos 

meios, podendo ter bem clara uma representação do mal em oposto ao que se 

considera “bem” (Dragon Age: Inquisition) ou ter linhas dúbias, com forças que 

agem para o “bem”, mas que se travestem com ícones reconhecíveis ao “mal” 

(Diablo III). 

Palavras-chaves: Representação, Mal, Games, Grotesco, Dragon Age, Diablo. 

Introdução 

O grotesco e o fantástico são abordagens estéticas relevantes para 

diversas representações artísticas. Neste trabalho deveremos analisar como 

1 Graduado em Comunicação Social: Habilitação em Publicidade e Propaganda pela 
Universidade da Amazônia (UNAMA), mestrando em Artes pela Universidade Federal do Pará 
(UFPA), orientado pela Profª Drª Valzeli Sampaio (PPGArtes - UFPA) 
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esses conceitos estéticos são usados para que expressem visualmente a 

qualidade do “mal”, particularmente nos games em que essa qualidade povoa 

boa parte do que é criado para esta plataforma, especificamente no 

delineamento bem estruturado visualmente entre o bem e o mal em Dragon 

Age: Inquisition, diferentemente (por exemplo) de Diablo III e sua expansão, no 

qual a caracterização do bem e do mal é clara conceitualmente na narrativa, 

mas não em termos visuais.  

1. Um olhar na superfície do Mal

Para este estudo vamos nos ater à conceituação religiosa do mal, já que 

a teologia antiga, ao “naturalizar” a abrangência do mal, colocou as 

consequências dele no mesmo patamar das causas que agem interna e 

externamente ao ser humano. 

Sob este ponto de vista da teologia na antiguidade, o mal é uma força 

influenciadora universal que tem encanto sobre o material e o imaterial, e suas 

consequências definem o caráter maléfico dos atos/acontecimentos. Neste 

ponto, algumas consequências determinadas pelo mal (como a morte, a 

doença e a destruição, mesmo que causadas pela natureza) figuram tanto no 

universo dos sentimentos humanos considerados maus (como a agonia, o 

medo, a inveja e a dor), quanto nas regulações morais embutidas nas noções 

de pecado e sua consequente definição de lícito e ilícito. 

É sobre esses conceitos atrelados à noção de mal que parte da arte antiga e 

medieval foi figurada e é essa figuratividade que nos servirá de solo para a 

análise dos jogos citados neste artigo. 

Para a identificação das representações artísticas do mal ao longo da 

história do Ocidente, é necessário entender minimamente as origens deste na 

antiguidade, quando várias civilizações criavam e caracterizavam suas 

deidades segundo suas respectivas visões de mundo, de natureza e estrutura 

sócio-política. Nesse contexto, quaisquer fatores considerados benéficos ou 

perniciosos para a convivência (fossem esses fatores intra ou extra sociais) 

eram caracterizados numa divindade que os representasse (geralmente 

animais ou seres antropomórficos) e que constituísse um arquétipo ou um mito 
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que funcionasse como princípio geral, de modo que as diferenças entre o 

permitido e o interdito fossem claras. 

Como exemplo, dragões, serpentes e figuras abstratas (como o 

pentagrama) surgem para representar características básicas dos humanos 

entre si e destes com a natureza e o inexplicável, como a fertilidade e suas 

conexões (sexo, família, saúde, alimento etc), o conhecimento e seus usos (em 

escambos, memórias e  saberes transmissíveis etc) e vida em sociedade (com 

suas relações de gênero, de parentesco, profissionais etc). É dessa maneira 

também que deuses com características humanas, da flora, da fauna ou 

híbridas entram e saem de diversas culturas, geralmente antropomorfizados, 

como os egípcios que adequavam imagens de seus deuses para facilitar a 

aceitação destes nos aspectos da realidade ainda não suficientemente 

explicados pela teologia da época, emprestando aos animais (como águia, 

chacal e garça) características humanas de modo a explicar o eventual 

fracasso no atendimento de pedidos ou desventuras que seus fiéis viessem a 

enfrentar e aumentar a possibilidade de assimilação por outros povos e 

culturas. De qualquer modo, as configurações simbólicas se deram através de 

uma lenta maturação, por iniciativa própria desses povos ou por miscigenação 

imposta ou assimilada. Tais transformações eram comuns e constantes, algo 

que SCARPI tão bem ressalta: 

“Deve-se antes pensar em um mecanismo de trocas culturais, 
favorecido pelo desenvolvimento do comércio e das tecnologias, do 
qual brotaram reinterpretações e remodelações, reformulações e 
adaptações, as quais deram vida às expressões próprias e 
peculiaridades de cada civilização” (SCARPI, 2004. p.25) 

É nesta estratégia de adaptação cultural que o catolicismo selecionou 

criteriosamente elementos e símbolos de outras religiões (inclusive alguns hoje 

ainda considerados “pagãos”) para, misturando-os à sua própria simbologia, 

compor uma iconografia mitológica, a fim de facilitar a doutrinação sobre o bem 

e o mal. Assim, deuses antigos que resistiram a várias gerações e culturas e 

pouco se aplicavam aos dogmas da baixa idade média são demonizados, 

enquanto outros simplesmente são assimilados. Como exemplo dessa prática 

ainda perceptível na contemporaneidade, podemos citar o que SILVA expõe 
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sobre as relações entre religiões afro-brasileiras e neopentecostalismo, 

primeiramente em termos de demonização, quando explicita: 

"[...] Os ataques feitos no âmbito das práticas rituais das igrejas 
neopentecostais e seus meios de divulgação e proselitismo têm como 
ponto de partida uma teologia assentada na ideia de que a causa de 
grande parte dos males deste mundo pode ser atribuída à presença 
do demônio, que geralmente é associado aos deuses de outras 
denominações religiosas. [...] O panteão afro-basileiro é 
especialmente alvo deste ataque, sobretudo a linha ou categoria de 
Exu, que foi associada inicialmente ao diabo cristão e posteriormente 
aceita nessa condição por uma boa parcela do povo-de-santo, 
principalmente o da umbanda." (SILVA, 2007, p. 10-11) 

A partir dessas práticas atuais, é possível perceber que a assimilação 

cultural, sob pretextos claramente políticos de aumento de fiéis e poder de 

influência, permitiu que algumas simbologias comuns a várias culturas fossem 

reunidas para efeito de demonização. O chifre, a cabra e a cobra são bons 

exemplos disso: o que antes era símbolo de sabedoria e virilidade (o chifre), de 

fertilidade e força (a cabra) e de sabedoria e perspicácia (a cobra), foram 

ressignificados, para efeito de doutrinação e desautorização da cultura religiosa 

alheia, como manifestações figuradas do demônio. 

Outras práticas de desqualificação destinavam-se à apropriação da força 

simbólica de determinados elementos culturais dos “hereges”, assimilando-os 

segundo suas próprias conveniências, tal como SILVA ainda percebe nas 

estratégias atuais de incrementação do rebanho: 

"Uma outra face da desqualificação de tais símbolos é, 
paradoxalmente, a sua 'incorporação' nas práticas evangélicas, porém 
dissociando-os de sua relação com as religiões afro-brasileiras. Assim 
surge a capoeira de Cristo, evangélica ou gospel, em cujas letras não 
há referências aos orixás ou santos católicos." (SILVA, 2007. p. 15). 

Essas estratégias não são novas e basta lembrarmos que símbolos 

como o ovo e o coelho, outrora ligados à fertilidade, ao sexo e à reprodução em 

outras mitologias, foram apropriados pelo cristianismo para significar a 

renovação da páscoa; festas juninas, que eram rituais de celebração à deusa 

Juno e ao culto à renovação da terra pelo fogo, se tornaram festas de devoção 

a apóstolos, mantendo-se simbologias originais como a fogueira e as danças 

em sua volta, mas com um caráter da doutrina cristã. Entretanto, há que se 
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considerar que algo da força e do significado original do mito permanecem na 

assimilação. 

Esse imaginário criado ou recriado pelo cristianismo foi absorvido e 

perdura há séculos, alimentando o imaginário popular, sendo remixado local e 

globalmente. A figura “maligna” de chifres, pés de bode, tridente e rabo 

pontiagudo resiste no senso comum, povoando boa parte da mídia de temática 

fantástica produzida na atualidade, seja em filmes, em jogos, em livros, em 

animações ou seriados, dentre outros. Só que, agora, esses elementos não 

são vistos como um mal em si, como o era em outros tempos, mas apenas 

como ícones destinados a facilitar a caracterização e a percepção de 

personalidades maléficas. 

2. O grotesco e o fantástico como “máscaras” do mal

Concluída, mesmo que superficialmente, a análise das estratégias 

privilegiadas pelas igrejas cristãs para caracterizar a simbologia do mal, da 

maldade e do maléfico associando-a à culturas ditas “heréticas” ou “pagãs”, 

cabe um esboço (também breve) sobre as concepções filosóficas e literárias de 

“grotesco” e “fantasia” como ferramentas simbólicas de expressão das relações 

entre as emoções humanas e o mal. Dentro do grotesco, a fantasia passeia de 

forma livre como uma ferramenta dentro de outra, em que a subversão do 

comum, atrelado à  alteração da realidade em favor da fantasia, funcione não 

apenas para o deslumbre comumente aliado ao belo e ao sublime, mas 

também funcione como provocadora de estranheza entre o feio, o trágico, o 

belo e o sublime. 

No que tange à fantasia, utilizaremos estudos sobre a literatura 

fantástica, especificamente os realizado por Roger Caillois e demonstrados por 

CAMARANI2 ao explicitar os conceitos de feérico (no qual Caillois coloca os 

contos de fadas), fantástico (que aborda os contos de realismo fantástico) e 

sobrenatural (como uma divisão dentro do fantástico). 

Os objetos deste estudo serão analisados a partir desses conceitos ao 

vermos que elementos do feérico (como a magia e o encantamento) são 

comuns dentro das narrativas em análise, mas, ao contrário feérico e a favor do 

2 CAMARANI, 2014. p. 54-55) 
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fantástico, o sobrenatural produz surpresa e viola regras, tudo dentro do 

universo em questão, qual seja, o status quo de uma ordem pré-estabelecida e 

que as figuras malignas vêm corromper. Aqui, o sobrenatural tem base similar 

ao imaginário de signos que são ligados ao mal no mundo real; são forças 

desconhecidas e, por isso, imageticamente construídas a partir do que se 

supõe serem os sentimentos inerentes a essas forças. CAMARANI faz uma 

lista de exemplos construídos por Caillois: 

"Caillois passa, então, a elencar os signos que compõem o fantástico 
literário: o pacto com o demônio, a alma penada que exige o 
cumprimento de certa ação para que possa repousar, o espectro 
condenado a um percurso desordenado e eterno, a morte 
personificada surgindo no meio dos vivos, a ‘coisa’ indefinível e 
invisível que mata ou prejudica, os vampiros ou mortos que se 
asseguram uma juventude perpétua sugando o sangue dos vivos, a 
estátua, manequim, armadura, autômato que se animam e adquirem 
temível independência, a maldição de um feiticeiro que desencadeia 
uma doença terrível e sobrenatural, a mulher fantasma saída do além 
sedutora e mortal, a intervenção dos domínios do sonho e da 
realidade” (CAMARANI, 2014. p. 57). 

Todas essas são formas de representar o medo, a tristeza e a tentação 

em figuras imaginadas; são formas de distorcer a realidade para personificar 

sentimentos tidos como negativos ou prejudiciais através de símbolos 

relacionados ao que se considera como "mal" e que as narrativas explicitam 

através do fantástico e do grotesco. Assim deverá ser visto no jogo Dragon 

Age: Inquisition, que propõe entidades ligadas a sentimentos negativos. 

Este último, por sinal, reitera significações mais profundas desse tipo de 

simbologia ao estabelecer funções sociais à fantasia apresentada, se levarmos 

em conta os estudos de BAKHTIN sobre o grotesco ao considerar os estudos 

de Schneegans e sua classificação dos três usos do cômico. Essa classificação 

deverá ser considerada nas análises e, mesmo que BAKHTIN tenha 

contestado a amplitude da teoria de Schneegans,  as visões dos dois 

estudiosos são convergentes. Alguns dos resultados da análise que BAKHTIN 

faz do grotesco no cômico na obra de François Rabelais são ampliados por 

VÁZQUEZ ao explicitar traços do grotesco como horror, estranheza e 

antimaterialidade (próprios do cômico) e, para além da comicidade, as 
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características do feio e do monstruoso3, portanto aplicável a muitos outros 

tipos de obras. 

Na primeira característica delimitada por Schneegans, que consiste na 

bufonaria, esta é causadora do riso despretensioso e que se caracteriza pelo 

inesperado sem prejudicar a imagem de nenhum dos envolvidos; no burlesco 

“...a satisfação vem do rebaixamento das coisas elevadas, as quais 
acabam fatalmente por cansar. Cansa olhar para cima, é necessário 
baixar os olhos. Quanto mais poderosa e mais duradoura for a 
dominação das coisas elevadas, maior satisfação provocam seu 
destronamento e rebaixamento.” (BAKHTIN, 1996. pg. 266-267). 

No grotesco em si, o “rebaixamento das coisas elevadas” é configurado 

através de imagem impossível e ínverossímil4, sendo a imagem tão fantástica 

que pode incomodar quem presencia ou mesmo quem apenas tenta conceber 

o que é mostrado ou descrito. É essa impossibilidade, essa incapacidade de

imaginar que cria um vivo sentimento de insatisfação5. Mas, como já foi dito, 

BAKHTIN desconstrói esses conceitos de Schneegans e os amplia, pois a 

principal crítica de BAKHTIN a essas definições se dá em sua discordância de 

que o grotesco se baseie apenas no exagero ou movimentos de poder entre os 

personagens; trata-se, na verdade, de uma distorção dos limites entre o que se 

supõe ser real e o que pode ser imaginado, sendo o corpo explorado em seus 

limites pelo grotesco 

"...a lógica artística da imagem grotesca ignora a superfície do corpo e 
ocupa-se apenas das saídas, excrecências, rebentos e orifícios, isto 
é, unicamente daquilo que faz atravessar os limites do corpo [...]. 
Montanhas e abismos, tal é o relevo do corpo grotesco ou, para 
empregar a linguagem arquitetural, torres e subterrâneos.” (BAKHTIN, 
1996. pg. 277-278) 

Considerando essa visão mais geral e as minúcias das características 

apontadas por BAKHTIN a partir de Schneegans, é possível analisar a estética 

distorcida da realidade para construir imagens ligadas ao mal quando se 

percebe seres com corpos humanos e cabeças de animais, rostos deformados 

tendo apenas orifícios, lagartos alados ou compostos apenas por chifres 

3 VAZQUEZ, 1999. p.291 
4 BAKHTIN, 1996. p. 267 
5 BAKHTIN, 1996. p. 267 
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significando o mal, suas causas e consequências. Tudo isso compõe um 

imaginário que se aproveita das reações causadas pelo grotesco para enfatizar 

o caráter maligno que as simbologias de chifres, fogos e caveiras revelam. Na

aplicação em jogos, as trocas que esse maniqueísmo entre bem e mal fazem 

com o apoio do grotesco e da fantasia podem deixar as linhas de atuação da 

arte do jogo bem delineadas, mesmo com jogos preponderantemente 

sombrios. 

3. Dragon Age: Inquisition e o mal além dos dragões

O mundo de Thedas, onde se passa a história de Dragon Age: 

Inquisition, já passara por vários conflitos descritos em dois jogos anteriores e 

várias publicações em livros; nesse caso, o mundo está à beira do conflito 

entre duas facções pelo poder, templários e magos, e a religião de maior culto 

no mundo, conhecida como Chantry, almeja um encontro que tem por objetivo 

apaziguar os ânimos entre esses lados sob a ameaça de uma guerra que pode 

devastar os reinos das terras deste mundo. Porém um atentado a esta religião 

durante este encontro, causado por forças sobrenaturais, destrói não só as 

chances de um entendimento neste conflito, mas adiciona um elemento caótico 

nesse cenário: uma invasão demoníaca que se mostra um mal maior que 

deveria forçar a união dos lados em conflito para combater um inimigo em 

comum, além de sumir com a figura da chefe da religião Chantry, 

aparentemente bem quista entre as facções e única chance de paz. O objetivo 

do jogador é reunir os povos do mundo de Thedas, tentando dar um fim ao 

conflito interno de modo a combater o mal desconhecido, mal este que o 

personagem estará ligado através de uma marca recebida durante o atentado 

demoníaco e que se mostra como a chave para fechar os portais que os 

demônios usam para invadir o mundo. 

Dada a extensão artística dessa obra (e da análise seguinte, de Diablo 

III), vamos nos ater a uma relação de conflito visual entre 

protagonista/antagonista (comum nas obras em análise), começando pelas 

características visuais dos heróis com suas armaduras e símbolos de poder, 

como o olho luminoso (símbolo da Chantry), poses heroicas e aparências 

ameaçadoras, supondo preparo para as batalhas. A construção do herói típico 
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do universo dos contos de fadas se faz presente como o personagem do 

jogador e seu grupo que representa pela narrativa claramente o bem, uma 

força opositora aos males que afligem o mundo do jogo: guerra, violência, 

morte e destruição. 

Ainda que exista essa divisão clara nos conceitos de bem e mal, muitas 

das concepções dos personagens em volta do personagem do jogador podem 

se encaixar na categoria grotesca numa forma bem intimidadora, como no 

personagem Iron Bull, pertencente a uma raça chamada Qunari que tem 

características de touros e similares pelos chifres que carregam – 

anteriormente discutidos neste estudo como símbolos de força e sabedoria 

demonizados pela religião junto ao senso comum. A despeito de sua aparência 

bruta, facilmente identificável/confundível com um antagonista, o personagem 

trabalha a favor do personagem do jogador e enquanto está ativo no grupo de 

personagens jogáveis, tem comportamentos inesperados para sua aparência 

(fig. 1). Considerando esses conflitos entre visualidade e personalidade, o que 

se considera também como grotesco é o conflito do esperado e do “normal” 

com o inesperado, numa ação simultânea onde o grotesco demanda certo 

distanciamento do real na medida em que o real, a partir dessa perspectiva 

fantástica, arbitrária, estranha, perde sua consistência e torna, portanto, 

inconsistente, estranho, o que antes parecia sólido e familiar (VÁZQUEZ, 1999. 

pg. 291). O grotesco presente no estranhamento entre expressão visual e 

expressão da personalidade torna-se uma chave que ajuda a refletir os 

conflitos propostos pelo jogo. 

Figura 1 - Iron Bull é aliado do jogador, ainda que não aparente. 
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Já no que toca aos antagonistas, o fantástico e o grotesco se 

evidenciam com uma força visual ímpar, a começar pelo inimigo que intitula a 

obra em análise, os dragões, suas representações não poderiam ser mais 

clássicas, mesmo nas variações que o jogo apresenta. Iconografias atreladas 

ao mal como chifres, asas reptilianas, garras e presas compõem sua 

representação, alguns com a malignidade acentuada pela aparência 

cadavérica e em decomposição – na narrativa, está ligado ao mal supremo que 

causa o principal problema sugerido pelo jogo, reforçando o poder e força 

deste. A equipe de arte do jogo se empenhou particularmente nestes 

antagonistas, por ser parte do título do game e por este simbolizar a força do 

mal que o jogador deverá derrotar; houve uma considerável interação na 

equipe responsável pelo visual para que o terror e a força que os dragões 

devem simbolizar atingissem um nível de excelência. 

Figura 3 - Alguns dos vários conceitos artísticos elaborados para retratar o demônio da inveja 

Outros inimigos enfrentados pelo personagem do jogador manifestam 

um espectro vasto do grotesco, servindo de personificações do mal no mundo 

de Thedas: caveiras (e decomposição) ligados à morte; garras e presas 

expressando violência; ratos, aranhas e moscas representando pestes e 

doenças e iconografias inusuais, como plantas carnívoras (conotando possível 

canibalismo). São materiais misturados sob a receita do grotesco para que se 

tenha um elenco notável de monstros que representem o mal ao qual o jogador 

deverá identificar e eliminar. Essa proposição foi pensada exatamente nesses 

termos, pois os criadores do jogo admitem o uso de sentimentos para servir de 

inspiração para os demônios vistos em DA:I: 
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“Demônios tomam suas formas grotescas imitando coisas observadas 
no plano físico [do jogo]. Eles tendem a incorporar - em aparência e 
comportamento - singulares, poderosas emoções como medo, 
desespero e fome” (THORNBORROW e GELINAS, 2014. pg. 247, 
tradução do autor) 

Um exemplo é a criação do demônio que encarna a inveja, pensado 

para ter um corpo cheio das melhores partes das vidas que consumiu, 

brutalmente costuradas em seu corpo. Nesse ponto, sua capacidade fantástica 

para absorver partes sedutoras e poderosas, serve de escopo para montar um 

ser grotesco que, mesmo sem símbolos explicitamente ligados ao mal, faz com 

que a qualidade grotesca de sua concepção artística almeje que o jogador 

interprete este ser como maligno (fig. 3). 

O red lyrium, minério misterioso apresentado no jogo, é o último ponto a 

ser abordado dentre as simbologias malignas do mundo de Thedas. 

Claramente uma referencia à propensão humana pela sede de poder, é 

conhecido por empoderar quem o detém. Esta característica é facilmente 

aliável ao fantástico e ao sobrenatural através do mote tantas vezes repetido 

da substância que serve como moeda no "pacto com o demônio" e que confere 

poderes extraordinários a quem o manipula, mas que impõe terríveis 

consequências ao final de sua validade; a coloração vermelha e a formatação 

espinhosa são símbolos visuais de seu poder e perigo, comumente ligados ao 

inferno cristão, reino do fogo e da destruição. 

Figura 4 - O ambiente alterando o corpo é uma possibilidade de uso do grotesco pela fantasia. 

Ainda que o objeto em si não tenha a princípio ligação com o grotesco, 

os personagens expostos ao contato com o minério por longo período de 

tempo ganham características horrendas, deformações resultantes da 
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exposição prolongada, como se esse elemento invadisse o corpo de seu 

portador e o alterasse de dentro para fora, trazendo, nesse momento, a 

característica grotesca da fusão entre homem e o minério, configurando uma 

mensagem clara do mal que este causa, a despeito do poder que confere (fig. 

8); tal transformação casa-se bem com as definições do corpo grotesco 

estudados por BAKHTIN e expostos anteriormente. 

O mundo de Dragon Age: Inquisiton, em geral, parece estar enraizado 

na concepção moderna de mal (advindo das emoções), mas faz uso dos signos 

clássicos da maldade nas consequências – uma mixagem conceitual subjetiva 

relativa aos personagens do jogador, mas perfeitamente clara no jogo binário 

entre bem-mal que tanto facilita a interpretação das narrativas fantásticas. Essa 

“qualidade do fantástico” é primorosamente usada para imaginar cenários, 

adversários e objetos encontrados durante o game. 

A dicotomia do mal em Diablo III e sua expansão 

Indo numa direção um tanto quanto diferente do game anteriormente 

analisado, a Blizzard Entertaiment, produtora do jogo Diablo III, trouxe uma 

concepção visual muito mais sombria com a qualidade do “bem” focada no 

heroísmo que a história incita. Aqui, a figuração considerada como mal permeia 

toda a arte, desde o que se considera mal no jogo até as forças antagônicas a 

esta. 

Em Diablo III, o mundo é assombrado pela concretização de uma 

profecia sobre o fim dos tempos trazida por poderosos demônios e, 

posteriormente, por um anjo caído; os heróis emergem travestidos do mal que 

combatem para salvar o mundo em questão, enfrentando diversos monstros 

com variadas combinações das simbologias do ligadas ao mal, seus chefes 

diretos e os lordes que tramam todo o infortúnio. 

No que trata aos inimigos enfrentados pelos personagens dos jogadores, 

a predominância dos elementos fantásticos que usam o grotesco permeiam 

toda a base artística e os signos citados neste artigo [colocar nota de rodapé 

referente à pg. 3 ou 4] compõem muitos dos conceitos artísticos deste jogo. 

Para fins de estudo, classificaremos estes em três categorias: inimigos 

menores, sub-chefes e chefes. Dentre os inimigos menores podemos botar três 
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classificações: 1) os mortos-vivos, que englobam seres fantásticos que são 

originários da causa "morte", como esqueletos, mortos-vivos e fantasmas; 2) as 

feras, seres que são considerados hostis, mas que não foram necessariamente 

tocados pelo mal como vorazgos, bestas selvagens e andarilhos das terras 

altas (fig. 5); 3) os infernais, tratando de qualquer criatura que advenha ou 

tenha contato com as principais forças antagônicas que os personagens dos 

jogadores enfrentam, tais como cultistas, carniçais e demônios em si. 

Figura 5 – Andarilho das Terras Altas, um exemplo do grotesco dentre os inimigos 

apresentados ao jogador 

Para os mortos-vivos, a qualidade do mal se origina da morte, uma 

consequência ligada a vários signos, muitos presentes no jogo (como os já 

citados no parágrafo anterior), seres com características pensadas pelo 

fantástico que tem ligação ao mal pelo imaginário comum; são os antagonistas 

primeiros do jogo para deixar claro ao jogador a essência sombria que os 

desenvolvedores querem passar na historia do game. Junto a isso toda uma 

escatologia e fantasia inerente a estes, seja no sentido apocalíptico colocado 

na história do jogo (fim dos tempos), seja na qualidade “suja e podre” que 

mortos-vivos trazem do imaginário coletivo. Fantasmas são um caso a parte, já 

que parecem mais propensos ao fantástico do que ao grotesco. Mesmo que na 

concepção artística eles sejam retratados tal e qual encontravam-se no 

momento da morte, este é um trabalho de imaginação dos criadores baseado 

no que o público conhece de fantasmas: seres translúcidos, incorpóreos, que 
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refletem – em termos – suas origens no mundo físico (por variados motivos) e, 

aqui, a presença deles atrela-se à maldições e outros grilhões que o imaginário 

construiu para fantasmas, tendo a falta de liberdade e paz como uma outra 

face do mal. 

As feras evidenciam a selvageria, a violência e o caos, todos colocados 

como males que se opõem ao jogador e suas boas ações (ou boas intenções); 

são evidentes obstáculos influenciados pelo mundo caótico no qual se inserem 

e que vêem no jogador, por motivos misteriosos, uma oposição. Aqui, as feras 

operam de forma indireta; se não são influenciados, são coagidos pelo mal 

principal da história a cooperar com os mesmos e perecem junto com vários 

antagonistas. Suas aparências podem não ser precisamente as mesmas de 

animais selvagens do mundo real, mas suas garras, pêlos, músculos, dentes, 

presas e outras características físicas representam o que comumente se 

interpreta como selvagem e caótico. 

Os infernais são agentes conscientes do mal que o jogador enfrenta; são 

os agentes mais próximos (demônios que trabalham para as forças infernais) 

ou mais distantes (humanos que se prestam a ajudar essas forças em troca de 

poder). Nessas criaturas, vemos toda a representação simbólica mostrada no 

segundo tópico e explorada ao máximo para evidenciar o mal: chifres e rituais, 

homens-cobra como agentes de demônios da traição e da dissimulação, asas 

de morcego em belas representações femininas seminuas a fim de demonizar 

os prazeres sexuais, xamãs decaídos simbolizando cultos ao pérfido e ao 

pecaminoso – os usos da simbologia católica do mal são abundantes e 

cumprem com eficiência a demanda pela representação de um mal que deseja 

dominar o mundo, devastando-o. 

Ao abordar os subchefes que os jogadores enfrentam, vemos um 

recurso de game design comum a vários games que é um empoderamento das 

imagens antagônicas enfrentadas pelo jogador: depois de destruir vários 

mortos-vivos, enfrenta-se Leoric, o Rei Louco morto-vivo; após destruir aranhas 

gigantes no seu ninho, deve-se encarar a Aranha Rainha; depois de enfrentar 

seguidores de um culto do mal, a líder, Maghda, aguarda o jogador para o 

embate... Assim segue-se o reforço aos vários símbolos, mostrando que os 

males enfrentados tem faces ainda piores que as já vistas. 
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Na expansão, inimigos menores e subchefes ganham outra conotação. 

Como são anjos caídos os oponentes dos personagens dos jogadores (com 

motivações benevolentes, mas um tanto quanto cruéis), o conflito visual destes 

se dá na perversão da imagem de anjos e outros seres ligados ao bem em 

criaturas ameaçadoras, dificilmente classificáveis dentro das três categorias 

antes estabelecidas. Demanda-se, então, criar uma específica para estes, 

chamemos de “caídos” (fig. 6). 

Figura 6 – O Exarca é um exemplo de “caído”, antes anjo, agora corrompido pelo poder de 

Malthael 

Os chefes têm características singulares concernentes às suas funções 

e simbologia. Primeiro a ser enfrentado, O Açougueiro mostra o mal em sua 

mais crua trivialidade: na selvageria, na barbaridade, na violência e na morte; 

os símbolos clássicos do mal demoníaco estão presentes (e perdurarão nos 

outros chefes): os chifres, as presas, o gancho e o cutelo mostrados de forma 

grotesca, reforçando seu apelido de “Açougueiro”. Até mesmo a simbologia 

desse nome usado no jogo como algo mau (associando-o, grosso modo, a 

serial killers, esquartejadores e similares) demoniza uma profissão que 

desmembra seres mortos para servirem de alimento e, assim, reforça todo o 

caráter violento comumente atrelado à maldade. O segundo, Belial, como 

demônio Senhor da Mentira, povoa o ato do jogo que antagoniza; geralmente 

disfarçado, se revela no final em duas formas, enfatizando seu caráter 

ilusionista, simbolizando a mentira e a podridão que ela causa (com outros 

símbolos como venenos, cobras, invisibilidade). Sua representação lembra 

uma cabeça com várias faces através dos seus chifres, um rosto impreciso e 

incômodo que dificulta o reconhecimento de uma face. Azmodan  (fig. 7) pouco 

se apreende especificamente do mal que lhe é atribuído, mas os símbolos já 

utilizados do mal como um todo, conforme já evidenciado neste estudo, estão 
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presentes. Diablo, que intitula o jogo, simboliza o Terror e seu caráter 

corruptivo. Baseando-se na história contada, este personagem que emana os 

males maiores que afligem o mundo em que se passa o game, tem o corpo 

todo como carapaça, várias bocas e chifres – um uso do grotesco emblemático 

do que o jogo pretendeu passar. Na expansão, Malthael é o anjo da morte que 

personifica a máxima de “os fins justificam os meios” e seu intento de destruir a 

humanidade e uni-la pela morte, traz toda uma dicotomia que o jogo 

visualmente já carregava e que agora perverte a beleza angelical com os 

intentos cruéis do anjo que antagoniza o Ato adicional da história. Sua 

visualidade misteriosa, com asas esqueléticas e aparência imponente, evoca o 

conflito (que o grotesco revela) presente na manifestação do dúbio e do 

impreciso. 
 

 
Figura 7 – Conceito artístico de Azmodan, os chefes abusam dos signos atrelados ao mal para 

evidenciar seu antagonismo 
 

 A dicotomia da representação artística do mal neste jogo se torna 

evidente, pois os chifres, garras, presas e caveiras são também recursos 

visuais usados pelos heróis dos jogadores. Excedente à classe Cruzado, que 

tem sua representação fortemente baseada no que se conhece como “bem”, 

outras classes como Bárbaro, Arcanista e Monge tem representações 

estritamente ligadas aos símbolos ligados ao mal como a violência, artes 

ocultas e repressão. Particularmente duas classes se destacam nessa 

figuração, a Caçadora de Demônios demonstra abraçar as qualidades dos 

demônios que enfrenta, se valendo destas para enfrentá-los; enquanto que o 
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Feitiçeiro (fig. 8) se vale do sobrenatural, bem como descrito por Caillois ao 

listar os espíritos, além de simbologias pagãs ou tribais para representar a 

qualidade e poder que usará para enfrentar o mal do jogo. 

Figura 8 – O Feiticeiro, um ícone do uso dos signos ligados ao “mal” nos personagens que 

representam o “bem” 

Nos poderes controlados pelos jogadores, a diferenciação é vista 

apenas com a classe Cruzado, que se reveste de luz, raios e brilho para 

mostrar sua forte inclinação para o bem e a ordem – signos claramente 

referentes ao céu; o restante das classes usa de animais selvagens (caninos e 

aranhas, vivos ou mortos), espíritos, mortos-vivos, fogo, dragões e outros 

recursos visuais para evidenciar que os heróis, ainda que se comportem e ajam 

como tal, se apoderam de forças similares às combatidas para se igualarem ou 

superarem estas. 

Vale relembrar o movimento de incorporação que parte das igrejas 

cristãs utilizaram e que se vê repetido no conceito visual dos heróis, 

dificilmente colocado como crítica a estas, é um exemplo evidente de que tal 

manobra por ser representada em obras narrativas e, além disso, ser 

representada visualmente em tal; se antes símbolos pagãos e outros signos 

eram acolhidos pelo “bem” que certas igrejas cristãs se colocavam, o bem 

mostrado no jogo repete tal a fim de usá-lo para rechaçar o mesmo mal no qual 

“se apossaram” os símbolos, com seus significados.  
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Conclusão 

Os signos ligados ao mal no imaginário comum, com características 

claramente grotescas e fartamente manipulados na fantasia popular, são 

recursos ricos para fornecer diferentes representações do mal, mesmo 

antagônicas, como as mostradas aqui – “bem” e “mal” podem ou não ser bem 

delineados visualmente entre lados opostos. Ainda que valendo-se de 

deturpações históricas de simbologias antigas, trazidas da teologia e 

incorporadas ao senso comum, os games conseguem utilizá-los 

satisfatoriamente bem no seu visual, seja para reforçá-los, através do 

maniqueísmo exaustivamente visto em várias mídias, seja para criticá-lo (sem 

deixar de reforçar), ao compartilhar o sombrio, o violento e o mortífero com os 

heróis. Mas além da apresentação que as mídias colocam do mal, o que se 

mostra mais rico e com um terreno fértil para outros games futuramente, são as 

ferramentas visuais que o grotesco e a fantasia (sejam juntas ou separadas) 

proporcionam artisticamente para mostrar outras possibilidades de 

representação visual de fatores variados, como o mal aqui analisado. O estudo 

das diversas representações que o mal apresenta nos jogos ainda tem muito 

mais a oferecer, mas já mostra que o grotesco e/ou fantástico, podem ser 

bases seguras para concepções visuais apuradas em se tratando do imaginário 

comum de signos que nos povoam. 
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De Prometeu a Fausto: um olhar pelas passagens mitológicas 
na tecnociência nos filmes de David Cronenberg 

Andreza LISBOA (UEL) 1 

Resumo: 

O artigo apresenta uma associação contextual entre o Mito de Prometeu e o 

Mito de Fausto a partir de suas imbricações com a esfera da tecnociência. O 

objetivo é compreender a passagem de um sentido ligado à tradição 

“prometéica” que pensa a tecnologia como possibilidade de extensão, para 

uma nova corrente “fáustica” que enxerga o tecnocientífico na transcendência 

da própria condição humana. O entendimento desses modelos de pensamento 

ocidental da tecnologia e ciência será vislumbrado através da perspectiva 

fílmica do diretor canadense David Cronenberg. Especificamente com os filmes 

A Mosca (1986) e Existenz (1999), que reúnem em suas narrativas 

aproximações de uso da tecnologia sob o enfoque de cada um desses limiares 

mitológicos.    

Palavras-chaves: Mito Prometeu; Mito Fausto; tecnociência, narrativa mítica. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual de 
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1- Introdução 

Do século XVIII, mais precisamente no ano de 1770, é que se confirma a 

criação efetiva do vocábulo “tecnologia”, pelo químico alemão Johann 

Beckamnn (1729-1811), na sua obra “Uma Introdução à tecnologia”. O sentido 

da palavra se atribuía como uma relação contrária ao desígnio da história 

natural, reforçando a sua acepção usual utilizada como o que é próprio do 

artificial ou o maquinismo. 

Se hoje, técnica e tecnologia são termos análogos em referência à 

manipulação de artefatos científicos, as suas genealogias aparecem em 

momentos diferentes da história, sendo que o termo técnica (oriundo do grego 

tekhnè) traz um significado etimológico ligado à descrição das artes práticas, 

em distinção com o princípio de geração das coisas naturais, ou que se 

denominava como o conceito filosófico de phusis (LEMOS, 2013, p. 27). Por 

essa lógica, fica claro que a técnica surge como um termo anterior não só para 

a expressão tecnologia, mas como da própria concepção de ciência ao qual 

atualmente ela se interliga como significado direto.  

Aliás, somente a partir do século XVII, em confluência com as ideias 

filosóficas de dois grande pensadores do cientificismo moderno, Francis Bacon 

(1561-1626) e René Descartes (1596-1650), é que a atividade técnica se liga 

ao conhecimento científico. Caracterizando-a, como “a resultante de uma 

ciência aplicada, tomando a natureza como campo de requisição e controle” 

(LEMOS, 2013, p.37).  

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, e continuamente nos 

séculos seguintes, a junção entre a técnica e ciência chega a um estágio em 

que não mais se identifica onde uma começa e a outra termina. Ela se 

consolida como o símbolo na Era da Modernidade que conduzirá a sociedade 

industrial na busca do progresso. Desse panorama da tecnociência como 

instrumento de dessacralização e revelação dos mistérios da natureza, 

instituiu-se uma força simbólica e mítica em seu entorno, em que se transforma 

a máquina em um objeto sagrado.  

Assim como discute André Lemos, se na Grécia Antiga o imaginário 

sobre a técnica era influenciado pelas narrativas míticas que faziam uma 

alusão do seu nascimento com o nascimento do homem (mito de Prometeu, 
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Atenas, Pandora, Ícaro); na Modernidade elege-se a tecnologia como centro de 

produção e organização dos modos de vida de uma sociedade de bases 

tecnocráticas, instituindo terreno para a criação de mitologias sobre o 

maquinismo como entidade mágica ou mística.  

Para esse “pensamento tecnológico”, como defende Francisco Rüdiger 

(2007, p. 16), em que a tecnologia se apresenta como a principal influência no 

destino da humanidade, surgiu duas correntes de estudo acerca da 

interferência da técnica na vida humana: a primeira linha configura-se como os 

pensadores prometeicos ou tecnófilos, que defendem a tecnologia como 

emancipatória e benéfica, acreditando na capacidade de superação de seus 

próprios problemas com o desenvolvimento de novos artefatos tecnológicos. Já 

a segunda linha se manifesta como fáustica ou tecnófoba, do qual sugere que 

a tecnologia se mostra com uma finalidade de transcendência da própria 

humanidade e, por isso, seria uma armadilha preparada pela humanidade 

progressista para si mesma.  

Em continuidade com a proposição dessas duas correntes de 

pensamento da tecnologia, o artigo tem o objetivo de destacar as proposições 

de cada modelo mítico, tomando como ponto de análise os filmes do cineasta 

David Cronenberg, em especial as obras A Mosca (1986) e Existenz (1999). 

Por esses objetos, pretende-se evocar as discussões sobre os usos e 

referências da condição tecnológica, a partir da narrativa apresentada e do 

conjunto de elementos fílmicos que reforçam o conteúdo da obra. 

Mesmo elaborando um exercício comparativo sobre as diferenças de 

discursos de cada modelo, é importante destacar que eles não são 

estritamente delimitados e opostos. Pelo contrário, o que se observa é uma 

aproximação das ideias e, muitas vezes, até confusão de seus enunciados 

críticos pelos pesquisadores. Assim como esclarece Paula Sibilia (2002):  
A alusão aos referidos mitos pretende nomear duas tendências 
identificáveis na base epistemológica da tecnociência de diversas 
épocas, porém elas não constituem necessariamente um par de 
oposições dicotômicas. Pelo contrário, trata-se de duas linhas em 
perpétua tensão. Ambas as inclinações podem conviver em um 
mesmo período histórico, e inclusive nos textos de um determinado 
autor (SIBILIA, 2002, p. 44).  

2- Os mitos da tecnociência: fáusticos e prometéicos 
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A defesa do pensamento simbólico como precedente da constituição da 

linguagem e da razão discursiva do homem reforça o seu entendimento como 

um sistema de significação indestrutível e inseparável da mentalidade humana. 

Para Mircea Eliade (1979), as narrativas míticas, ou simplesmente, mitos, se 

referem a relatos sobre o modo que as coisas ou seres se manifestaram, 

tratando de realidades existentes e possíveis de serem provadas.  

Em geral, os personagens dos mitos são entidades sobrenaturais e suas 

obras revelam-se como acontecimentos iniciais para o desdobramento de uma 

futura ação ou de constituição para um elemento. Para essa definição, Eliade 

concentra sua análise especialmente nas sociedades arcaicas que ainda 

atribuíam o mito como um sistema de conduta aos indivíduos e o 

determinavam como um modelo dotado de significado e valor à existência de 

seus membros.  

Porém, o estudioso evidencia que esse tipo de pensamento não 

desaparece da mentalidade humana, nem mesmo para o homem moderno. 

Afinal, ainda vivendo sob a condição da historicidade, crédulo da 

irreversibilidade de acontecimentos por serem carregados de qualidade 

historial, o homem moderno não estaria livre de ser cercado das imagens e 

símbolos carregados ou atribuídos de significação.  

Dessa forma, “a história não consegue modificar radicalmente a 

estrutura de um simbolismo imanente. A história acrescenta continuamente 

novas significações, mas estas não destroem a estrutura do símbolo” (ELIADE, 

1979, pg. 157). Demonstrando, assim, que os símbolos “constituem, para o 

homem moderno, outras tantas “aberturas” sobre um mundo de significações 

infinitamente mais vasto do que aquele em que vive” (ELIADE, 1979, p.8).  

Se tomadas essas assertivas sobre o mito na construção de 

significados, é possível compreender como metaforicamente as narrativas 

míticas de Prometeu e Fausto auxiliam a configurar as bases das correntes de 

pensamento da tecnociência moderna no Ocidente. Já que esses relatos falam 

da condição do homem em contato com a tecnologia, suscitando a apropriação 

e desvelamento dos aparatos técnicos pelos sujeitos.  

Para a lenda de Prometeu, referenciada como de origem grega, é 

contado o momento em que o Titã, juntamente com seu irmão Epimeteu, ficou 

responsável em distribuir os talentos e qualidades das criaturas que habitariam 
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a Terra. Após empreender a tarefa, eles decidiram pedir a Zeus que 

concedesse um dom especial para a criatura mais nobre criada dentre todos os 

animais: os homens.  

Ao que Zeus recusa tal pedido, Prometeu fica inconformado com a 

situação e decide dar aos homens um poder que somente pertencia aos 

deuses. Por isso, ele rouba o Fogo Sagrado – abrigado no Olimpo (moradia 

oficial dos deuses) – e leva ao conhecimento do homem, que agora tem 

assegurado o seu poder de domínio e superioridade sobre os outros seres da 

Terra.  

Quando descoberto seu ato, Prometeu foi capturado e acorrentado a 

uma rocha no Monte Cáucaso, sofrendo o tormento de ser atacado por um 

abutre que comia o seu fígado diariamente. A sua imortalidade restabelecia o 

órgão ferido que, no dia seguinte, era novamente abocanhado pela ave desde 

a aurora até o anoitecer. A dura pena imposta deveria ser cumprida durante o 

período de trinta mil anos. O qual foi suportado com resiliência e resignação 

incalculável pelo Titã. 

O mito de Fausto, mencionado de origem alemã, se relaciona à figura do 

médico Georg Johann Faust (1480-1540), lembrado como um doutor que levou 

uma vida errante por vários locais da Alemanha e conseguiu desenvolver a 

capacidade de curar e prever o futuro, tornando-se famoso e rico ao longo do 

tempo. A soma de aptidões, além de dominar os métodos de magia e alquimia, 

rendeu-lhe a reputação de ter vendido sua alma ao diabo para conseguir tais 

feitos.  

A vida misteriosa de Faust inspirou a criação de histórias com diversas 

versões em torno do seu nome.  A primeira delas surgiu logo após a sua morte 

em 1587, mas a mais famosa história é do escritor alemão Goethe que dedicou 

60 anos de trabalho sobre o tema (entre 1772 a 1832). Entre todas as variadas 

narrativas sobre Fausto, a essência perceptível é de notar o desejo infinito do 

homem em busca do conhecimento e a superação de suas próprias 

habilidades, em um “risco de desatar, com isso, as potências infernais” 

(SIBILIA, 2002, p. 43). 

Se na tradição prometeíca, a narrativa traz uma condição moralizante de 

denúncia da empáfia do homem que tenta se usurpar do conhecimento divino 

e, por isso, resulta na punição e castigo de quem foi responsável por tal ato; a 
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tradição fáustica desmascara esse caráter imaculado da posse técnica e revela 

o substrato do elemento tecnológico que, na verdade, funciona como aliado do

pensamento científico. 

Por aceitar os limites com relação ao que pode ser conhecido ou feito, a 

corrente prometéica se baseia em uma visão de dominação técnica da 

natureza em vista ao bem humano. Segundo Sibilia, os defensores desse 

modelo apostam no papel libertador do conhecimento científico, almejando 

melhorar as condições de vida do homem através da tecnologia e do controle 

racional dos meios naturais. Eles colocam “a ênfase na ciência como 

“conhecimento puro” e têm uma visão meramente instrumental da técnica” 

(SIBILIA, 2002, p. 44).  

Essas premissas, segundo acreditam seus pensadores, propiciariam a 

construção de uma gradativa sociedade racional e baseada em uma ordem 

científico-industrial capaz de eliminar as mazelas sofridas pelo homem. O 

posicionamento dessa linha carrega “indícios do espírito iluminista, do 

positivismo e do socialismo utópico” (SIBILIA, 2002, p. 44).  

Entretanto, com o desencadear de uma sociedade pessimista tanto em 

sua fé sobre a racionalidade humana, como na pujança do progresso e sentido 

histórico, é que começa a se estruturar a ruína do projeto prometeísta no 

desenvolvimento social, e fixa-se uma nova tradição de pensamento da 

sociedade tecnológica em confluência com as ideias fáusticas. Aliás, como 

afirma Sibilia, só é preciso destacar que essa linha de pensamento não é nova 

no raciocínio ocidental, mas o que acontece é o seu predomínio atual na 

perspectiva teórica sobre a tecnologia. 

Uma das características mais evidentes da visão fáusitca está a 

relevância sobre o exercício de controle e previsão dos fenômenos naturais, 

muito mais do que o entendimento sobre o seu funcionamento ou a busca de 

uma verdade explicativa de sua existência. Além disso, tem-se a 

ultrapassagem das limitações biológicas ligadas ao ente corpóreo, desejando 

não unicamente a ampliação das capacidades físicas do homem, mas sim a 

transcendência de criar novas vidas e subverter “a antiga prioridade do 

orgânico sobre o tecnológico e tratando os seres naturais preexistentes como 

matéria-prima manipulável” (SIBILIA, 2002, p. 50). 
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A superação das limitações biológicas também acaba se revertendo no 

propósito de consolidar o fim da mortalidade, eliminando as fraquezas e 

iniquidades que atrofiam e restringem a expectativa de vida do indivíduo. E é 

nessa conquista pela imortalidade, que Sibilia aponta a recorrência contínua ao 

uso das biotecnologias e da inteligência artificial como uma forma de dar 

continuidade ao vivo em outros formatos e espaços. 

Como é o caso do ambiente digital, que permite a continuidade do 

sujeito vivo em um espaço que promove a interação entre pares fora da 

realidade física. Um exemplo é o uso da telepresença ou presença virtual, em 

que a troca comunicacional se realiza sem o necessário deslocamento do 

corpo. Do mesmo modo, têm-se as comunidades virtuais que são vislumbradas 

como lugares de liberdade de ação dos sujeitos. “Tal tendência culminou com o 

uso do termo realidade virtual (RV) como antônimo de vida real (VR), como se 

pudéssemos ter duas vidas distintas, uma dentro da tela e outra fora dela” 

(SILVA, 2006, p. 22).  

E é essa impetuosidade fáustica, com intenções de transcender as 

barreiras da mortalidade, sem o mínimo temor e com pretensões maiores do 

que o mero discurso altruísta, que se fundamenta grande parte do 

posicionamento de valores da atual tecnociência. Mesmo que, como já 

afirmado anteriormente, não se pode determinar o abandono do idealismo 

prometeico, ainda que ele venha continuamente sendo superado por 

implicações que também respondem a fatores mercadológicos e econômicos, 

considerados questões intrinsecamente determinantes para o domínio da 

ciência fáustica.  
As fantasias associadas com a exploração e o desenvolvimento da 
tecnologia, ao mesmo tempo em que lançam mão de um racionalismo 
calculista, esotérico e altamente abstrato, reatualizam nosso 
imaginário social-histórico e ativam nossos sentimentos regressivos 
de ilusão onipotente. Subjacente a elas, encontra-se o contexto de 
um capitalismo que se tornou onipresente e planetário, quer no 
espaço real, quer no ciberespaço (RÜDIGER, 2004, p.168). 

Colocados em exposição esses parâmetros, será dedicada uma 

visualização desses atributos a partir do enfoque dos filmes do cineasta David 

Cronenberg. Realizador de mais de 40 obras, ele é lembrado por permear entre 

a esfera da ficção científica e do horror, com temas que exploram limites da 

tecnologia no comportamento humano e a relação entre o homem e a ciência. 
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 Os filmes utilizados para a análise - A Mosca (1986) e eXistenZ (1999) -

possibilitam interpretações sobre o emprego da tecnologia a partir dos limiares 

mitológicos apresentados. Reforçando, a capacidade dos meios de 

comunicação em estimular a continuidade de ima 

ginários e símbolos na contemporaneidade.   

3- Os atributos da tecnociência pelos filmes de Cronenberg 
O filme A Mosca (1986) é uma regravação da obra A mosca da cabeça 

branca, originalmente produzida em 1958, sob a direção de Kurt Neumann. A 

história é baseada em um conto do escritor George Langelaan, que publicou o 

texto na revista Playboy em uma edição de junho de 1957. A projeção possui 

96 minutos, com direção e roteiro de David Cronenberg, tendo a colaboração 

na história de Charles Edward Pogue. O orçamento do filme foi de 15 milhões 

de dólares, conseguindo arrecadar na época a cifra de aproximadamente 61 

milhões de dólares nas bilheterias do cinema mundial 2.  

O enredo conta basicamente sobre um cientista excêntrico e solitário, 

Seth Brundle (interpretado por Jeff Goldblum), que inventa uma máquina capaz 

de teletransportar objetos. Durante um dos experimentos, ele mesmo entra na 

máquina e programa para ser teletransportado, mas inesperadamente uma 

mosca entra na cabine de teletransporte e um terrível acidente acontece 

quando seu corpo e o da mosca acabam sendo fundidos. Aos poucos, o 

cientista muda seu comportamento e feições humanas, tornando-se uma nova 

criatura assustadora e única no planeta: um homem-mosca. 

Ao apresentar o enredo do filme, fica claro o quanto o centro da ação se 

concentra no processo de transformação do cientista em mosca. Para o 

espectador, não é mostrado como culminou as etapas de análise sobre a 

produção do invento, mas somente são conhecidas as intenções do projeto a 

partir das revelações feitas por Brundle à sua namorada e jornalista Verônica 

Quaife (interpretada pela atriz Geena Davis).  

Nos comentários de Brundle, ele sempre reafirma tratar-se de uma 

invenção revolucionária e impactante para a humanidade. Ou, como o 

personagem revela no seguinte trecho do filme: “a maior invenção de todos os 

2 Fonte fornecida pela IMDB (Internet Movie Data Base) 

371



 Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
tempos, aquela que acabou com o conceito básico de transporte, de limites e 

de fronteiras do tempo e espaço” (CRONENBERG, 1986). 

A posição resolutiva e de boas intenções do protagonista provoca seu 

grande declínio. O argumento sobre a grandiosidade do projeto ao qual 

trabalha já é declarado logo no início da película, confirmando-se um 

argumento forte, justo e plausível para o espectador. Entretanto, somado ao 

fato grandioso do invento, tem-se a sua alta periculosidade por lidar com 

questões desconhecidas e além da capacidade humana de controle. 

A tecnologia como amplificadora da capacidade humana é mencionada 

como o ponto de vantagem do invento, segundo o personagem do filme. A 

condição benéfica e emancipadora da máquina é o que move suas intenções. 

Sendo possível avaliar as franquezas de seus atos no próprio modo como age, 

já que mesmo possuidor de um objeto tão valioso e distinto tecnicamente aos 

demais inventos, o cientista não tem um modo de vida exuberante e não deseja 

a promoção de sua imagem por uma única motivação de vaidade. 

Pelo contrário, logo na abertura do filme, constata-se que a figura de 

Brundle é reforçada como o típico cientista excêntrico e solitário, que tem uma 

capacidade de raciocínio rápida e apresenta sinais de falta de sociabilidade 

com os demais. A primeira vez em que ele surge na tela é possível vê-lo em 

uma festa da empresa que financia as suas pesquisas, no qual ele começa a 

conversar com Veronica sobre a sua criação e se elogia muito mais para 

impressioná-la do que evidentemente para chamar a atenção dos restantes.  

E isso fica claro, quando ela vai ao laboratório e, após se deparar com a 

potencialidade da máquina de teletransporte, decide publicar a história na 

revista ao qual trabalha. O fato é enfaticamente condenado por Brundle por 

acreditar que o invento ainda não está pronto para ser mostrado ao mundo, já 

que só consegue teletransportar objetos inanimados e não funciona utilizando 

seres orgânicos. E mesmo se a inicial competência do aparelho já garante seu 

reconhecimento global, para o cientista é muito pouco explorar tal inteligência, 

pois o que importa é o impacto em que a descoberta terá no homem e na forma 

de vida ao qual se conhece.   

A qualidade de instrumentalização das máquinas no filme – os 

computadores e até o aparelho de teletransporte (chamado de telepods) – se 

posicionam como artifícios manipulados pelo homem, com a inteligência 
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designados por seus operadores e não como objetos autossuficientes e com 

capacidade própria ou independente de raciocínio. Na verdade, por essa 

apreciação de ser inferior ou a serviço do homem, é que o protagonista diz que 

vai “ensinar a máquina” sobre como deve reconhecer a carne, o que era 

determinante para o sucesso do teletransporte nos seres orgânicos.  

Visto dessa forma, observa-se que o papel de transcendência do 

orgânico para o maquínico ou a continuidade do vivo no inorgânico, não é a 

causa empreendedora do cientista Seth Brundle, enquadrado em uma ação de 

sentido para o controle da técnica e o seu uso aplicado para o bem humano. E, 

nesse caso, se a máquina é subserviente ao homem, então os males afligidos 

aos humanos são resultados dos atos inconsequentes do indivíduo, e não do 

maquinismo.  
A Mosca, por exemplo, mostra como os computadores são inferiores 
aos homens e alguns dos problemas que o seu uso pode causar. O 
computador apenas sabe o que o homem diz a ele e qualquer defeito 
naquele homem será reproduzido pelo computador. O computador 
não pode ter mente própria. Ele não pode racionalizar quando está 
face a uma situação em que não foi programado para saber a própria 
maneira de lidar com ela. [...] O computador não é um ser vivo, ele 
não pode sentir ou cuidar; ele não é afetado por seus erros 
(MONTEIRO, 2005,p.168).  

No final, após o completo estágio de transformação na nova criatura, o 

homem-mosca ou “Brundlefly” (assim como o personagem se apresenta) surge 

como uma punição do cientista bem intencionado, mas que tentou manipular 

um conhecimento sacro e reservado aos mistérios dos deuses. “Brundle quer 

mudar o mundo, mas em vez disso, ele consegue tão somente mudar o seu 

próprio mundo, do qual ele mesmo se exclui” (MONTEIRO, 2005, p. 172). A 

cena de sua morte aparece como algo inevitável e até aguardada no filme, por 

sedimentar o arrependimento do personagem e finalizar a continuidade dos 

experimentos.  

Dessa forma, se em A Mosca verifica-se o enfoque da moderação no 

trato dos artefatos técnicos, mesmo que justificado por razões progressistas, no 

filme eXistenz acontece um novo olhar sobre a tecnologia, em que ela excede 

as condições de realidade e se instaura como elemento de superação da 

vivência humana em um único tempo e espaço. Ou seja, o terreno para a 

construção das simbologias fáusticas encontra uma excelente oportunidade 

nesse longa metragem, produzido na passagem entre o século XX e XXI, 
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quando já se evidencia propriamente o amplo uso dos ambientes virtuais de 

simulação pelos sujeitos.  

O enredo foca na seguinte premissa: um grupo de jogadores se reúne 

para conhecer a novidade do recém lançado jogo “eXistenZ” (da empresa 

Antenna Research), que tem como objetivo criar uma realidade virtual a partir 

da conexão de seus jogadores ao console do aparelho. A entrada no ambiente 

virtual dá-se quando os jogadores - em um estado relaxado – colocam um cabo 

do jogo dentro de um terminal de acesso existente na sua espinha dorsal. Ou 

seja, eles mesmos são os receptáculos de imersão para outro mundo, embora 

fiquem conscientes que estão nessa nova realidade e sabem que podem 

“desligar” a qualquer momento, bastando retirar o cabo de acesso da sua 

coluna. 

Os protagonistas da história são a programadora do jogo eXistenZ, 

Allegra Geller (interpretada por Jennifer Jason Leigh) e o relações públicas da 

empresa financiadora do jogo, Ted Pikul (interpretado pelo ator Jude Law). O 

filme, dirigido e roteirizado por Cronenberg, foi inspirado através de uma 

entrevista que ele concedeu ao escritor Salaman Rushdie, em que se falava da 

ideia de um artista se ver forçado a fugir e se esconder por estar ameaçado de 

morte. O roteiro foi escrito em 1995 e só realizado o material em 1999. Com 97 

minutos de duração, a produção é estimada em um orçamento de 15 milhões 

de dólares.   

A extensão dos limites de vivência do homem para um mundo além do 

qual se conhece é um dos temas trabalhado no filme. O jogo eXistenZ cria uma 

nova projeção aos personagens, em que eles podem ser o que quiserem nesse 

novo ambiente virtual. Desde espiões, guerrilheiros, donos de corporações ou 

até programadores de jogos, tudo é permitido nesse cenário, colocando em 

perspectiva a possibilidade da tecnologia em transfigurar o sujeito ao papel em 

que ele queira desempenhar em outros espaços ou de alterar sua identidade.   

Além disso, não só a mudança de identidade e perda de localização 

geográfica ficam difusos no âmbito do filme, como também se acrescenta uma 

ausência de temporalidade no domínio do digital e, consequentemente, a sua 

progressão em termos de linearidade. Ou seja, o que caracteriza o chamado 

“tempo real” acaba não ficando claro no meio virtual e o filme passa a mesma 
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sensação de atemporalidade quando não estabelece divisões de passagem 

acerca do que acontece com os personagens. 

Se a priori, antes de imergir no espaço virtual, a história se passa no 

período da noite, ao passar para o ambiente do jogo, os personagens se 

deslocam em períodos do dia e da noite, sem transmitir um entendimento para 

o espectador sobre em que momento e lugar ocorrem essencialmente as ações

da obra. A confusão de contiguidade dessa atuação pode ser visualizada sob o 

caráter do próprio ambiente virtual, considerado disperso e indireto para as 

questões de tempo de espaço.   

O corpo humano como matéria-prima manipulável em uma junção do 

orgânico e inorgânico também dá indícios da posição fáustica percebida em 

eXistenZ. Os personagens se conectam ao jogo através de um orifício 

localizado na sua espinha dorsal, do qual é chamado de “bio-porta”. O objetivo 

é que o corpo se encarrega de estabelecer uma interface de conexão entre os 

mundos online e off-line, sendo que a energia que carrega o console do jogo ou 

a bateria que mantém a máquina em funcionamento provém do próprio sistema 

nervoso do homem.  

Fora a adaptação do organismo para atender as necessidades de 

desempenho do maquínico, o filme também se presta ao debate sobre o efeito 

de contemplação ou hipnose causado pelos meios eletrônicos e digitais no 

comportamento humano. A imersão ao ambiente de eXistenZ só é permitido 

caso o jogador esteja em um estado de relaxamento e permissividade, na qual 

se esquece ou abandona a matéria para usufruir das sensações do digital. “O 

mundo de eXistenZ é um mundo pré-figurado como simulacro, onde um novo 

sujeito parece ter sido criado: um sujeito que situa o humano e o tecnológico 

como coexistentes, co-dependentes e que mutuamente se definem” (VIEIRA; 

COLEHO, 2011, p. 97).  

Ao longo da projeção, chega-se a um estado de indefinição sobre o que 

evidentemente pertence ao ambiente virtual – do jogo- e à esfera do mundo em 

que conhecemos. Já que adereços, cenografias e comportamentos dos 

personagens mudam continuamente e não indicam pistas sobre qual ambiente 

a história verdadeiramente se passa. Em algumas passagens, os personagens 

dos filmes acabam se questionando sobre se determinada situação por qual 

passam constituem-se como uma ação real ou fabricada pelo ambiente do 
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jogo. Deixando que mesmo no final, o espectador se mantenha com a dúvida 

de qual realidade(s) a narrativa acompanha. Algo que fica claro com a última 

fala do filme, quando um dos personagens questiona os protagonistas: “Digam-

me a verdade, ainda estamos no jogo?” (CRONENBERG, 1999).  

Aliás, a extensão dos níveis de realidade ressalta o elemento da esfera 

fáustica baseado na continuidade de existência do indivíduo, a partir de sua 

vivência dentro do ciberespaço. Isto é, em uma realidade ampliada e tão 

próxima ao que se conhece, viver no mundo online possibilitaria ao homem 

superar aquilo que mais frágil o corpo possui: a vulnerabilidade do orgânico em 

se destruir. Se a materialidade é visto como um entrave a ser superado, é 

dentro dos limites do virtual que se consegue chegar a um exercício de 

transcendência da matéria, atingindo uma essência virtualmente eterna e sem 

restrições de tempo e espaço.  

4- Considerações finais 
A filmografia de David Cronenberg é referenciada como um percurso 

temático sobre os domínios da técnica e tecnologia. Em uma linha de criação 

que permeia com as áreas do cinema de ficção científica e o horror, o cineasta 

apresenta seus enfoques sempre em uma perspectiva de sutileza sobre o 

futuro, sem exageros de objetos, cenografias e efeitos especiais que são 

recorrentes ao gênero da ficção. A construção de seus argumentos carrega 

uma preocupação mais direcionada aos aspectos da subjetividade e 

comportamento do homem frente à tecnologia, colocando em expectativa os 

impactos e a relação de uso da máquina pelo humano. 

Os filmes escolhidos para a análise se situam em períodos diferentes de 

realização – um da década de 1980 e o outro da década seguinte, mas 

apontam as preocupações do diretor sobre o contato do maquínico no meio 

social. Para a obra A Mosca, percebe-se que não há nenhum objeto 

tecnológico de contextualização diferente ao que habitualmente existe/existiu, 

sendo que o aspecto de diferenciação foca-se no aparelho de teletransporte 

criado pelo cientista. Já em eXistenZ, alguns artifícios aparecem em formato 

incomum ao qual se conhece, mas eles se encaixam em usos específicos 

dentro da narrativa, e não como pano de fundo para contar a história. 
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Com relação aos questionamentos de passagem das tradições de 

pensamento prometéica e fáustica, os filmes mostram alguns tópicos 

relacionados a cada linha, embora seja possível identificar que eles não se 

fecham exclusivamente sobre um tipo de modelo e podem ser interpretados 

com aproximações de ambas. O exercício comparativo prestou-se muito mais 

em observar o modo que as correntes mitológicas, de Prometeu e Fausto, 

conseguem ser visualizadas nos produtos ficcionais compreendidos dentro das 

tecnologias do imaginário, do que essencialmente estabelecer quais obras se 

condicionam em cada modelo mítico apresentado.  

No filme A Mosca, semelhante ao poder do fogo dos deuses, a máquina 

de teletransporte do cientista Seth Brundle dá condições ao homem de ser 

onipresente, conseguindo operar em vários lugares e rompendo as barreiras 

físicas do tempo e espaço. Agora, o conhecimento divino ficaria próximo das 

mãos de sua criatura, que poderia até ultrapassá-lo e agir como um deus de 

forma bem parecida. Nesse caso, vale lembrar que, assim como no mito de 

Prometeu, o propósito bem intencionado com uma justificativa válida é o que 

move a ação, além da consequência desastrosa do criador em ser punido pela 

ousadia a partir de um castigo severo e lentamente aplicado.   

E eXistenZ se encarrega de colocar em evidência a continuidade de 

vivência do homem em outros espaços fora do meio físico, onde não há limites 

sobre a sua localização geográfica e linearidade do tempo. A permissão de 

constituir uma nova identidade e simular a projeção do corpo para o digital 

também ressalta características da condição fáustica na obra. Ainda pode-se 

mencionar que esse último ponto coloca em destaque a insistência do sujeito 

em romper a fragilidade do corpo e transcender a matéria para o virtual. Dessa 

forma, atinge-se a qualidade de imortalidade do indivíduo e a resistência da 

perecibilidade da carne. 

Outra questão é a ênfase de controle sobre a técnica em níveis que 

excedem a mera compreensão do fenômeno, e mais como utilização a um 

determinado fim que inclusive se direcione para um resultado de natureza 

mercadológica. Fora isso, tem-se a junção do biológico com o artificial no filme, 

em que o corpo atua como uma interface para a passagem dos mundos online 

e offlline, sugerindo a matéria como entidade manipulável e sujeita a 

transformações que melhor se adaptem ao acoplamento do inorgânico.       

377



Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
REFERÊNCIAS: 

ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos. Lisboa: Coleção Artes e Letras/ 
Arcádia, 1979;  

LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social. 6 ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2013;  

MONTEIRO, Rosana. A mosca de Cronenberg: Homo sapiens encontra Musca 
domestica. In: OLIVEIRA, Bernardo Jefferson. (Org.) História da ciência no 
cinema. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, pp. 161-173; 

RÜDIGER, Francisco Ricardo. Introdução às teorias da Cibercultura: 
perspectiva do pensamento tecnológico contemporâneo. 2 ed. Porto Alegre, 
Sulina, 2007; 

SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias 
digitais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002; 

SILVA, Adriana de Souza. Do ciber ao híbrido: tecnologias móveis como 
interfaces de espaços híbridos. In: ARAUJO, Correa Denize (Org.) Imagem 
(ir)realidade: comunicação e cibermídia. Porto Alegre: Sulina, 2006; 

VIEIRA, João Luiz; COELHO, Luiz Antonio L. Subjetividade virtual em “nova 
carne”: o fim do tempo, espaço e corpo orgânico no sujeito recriado. In: 
CAPISTRANO, Tadeu (Org.) O cinema em carne viva: David Cronenberg. Rio 
de Janeiro: WSET Editora, 2011, pp. 93-98; 

A MOSCA. Direção: David Cronenberg. Produção: Stuart Cornfeld. Intérpretes: 
Jeff Goldblum; Geena Davis; John Getz. Roteiro: David Cronenberg e Charles 
Edward Pogue. Música: Howard Shore. Efeitos Especiais: Chris Wallas, Louis 
Craig e Ted Ross. Ontario: 20th Century Fox, 1986. 1 DVD (90 min), color. 
Baseado no conto de George Langelaan.  
EXISTENZ. Direção: David Cronenberg. Produção: Andras Hamori; Robert 
Lantos.  Intérpretes: Jude Law; Jennifer Jason Leigh; Ian Holm; William Dafoe. 
Roteiro: David Cronenberg. Música: Howard Shore. Canadá: Dimension Films, 
1999. 1 DVD (97 min), color.  

378



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

Brasilwave e a expressão artística de jovens na web 

Diego LUIZ (UFRJ-EBA/PPGAV)1 

Resumo: 

No ambiente virtual digital, o processo de comunicabilidade rompe de maneira 

díspar do ambiente real físico. Uma manifestação artística de um grupo de 

jovens pode ser aqui encarada, como um dos reflexos da livre expressão 

democrática sem precedentes que presenciamos na web 2.0. 

Sob avatares de perfis digitalmente alterados com referências da cultura de 

massa, glitch e seapunk, os integrantes do grupo brasilwave, vertente 

tupiniquim da subcultura vaporwave, desenvolveram um espaço de troca de 

conteúdo e sociabilidade.  

Visualmente, essa subcultura mescla diversas camadas translúcidas de 

elementos, a princípio sem a menor relação, que quando juntos possuem 

ilimitada possibilidades de interpretação. 

Com a metodologia de pesquisa bibliográfica, os resultados apresentados 

comprovam a tese de ser mais do que uma sátira aos cânones clássicos de 

representação imagética, e estar mais ligada a uma expressão de 

individualidade, pertencimento e engajamento da geração Y.  

Palavras-chaves: vaporwave, subcultura, imagem. 

1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bolsista Capes. Orientação de Carlos Azambuja. 
Professor Permanente Doutor, UFRJ. 
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Definição de cultura 

Para o início de uma argumentação teórica é imperativa a demarcação 

de um território do conhecimento, indispensável na história e no 

desenvolvimento do pensamento social, a conceituação de cultura. O leque de 

aplicações e definições do termo cultura é extremamente amplo para uma 

aplicação lógica e restrita. Entretanto, é por meio dela que passam a existir os 

significados sociais, assim como novas manifestações que promovem 

transformações em um determinado grupo e/ou sociedade.  

Dessa forma, é aplicado no presente artigo a definição de cultura como 

um sistema de significações, pois são sempre relações entre seres humanos 

conscientes e que se comunicam- mas que são, necessariamente, elementos 

de um sistema de significações mais amplo e mais geral: na verdade, um 

sistema social. (WILLIAMS, 2011)  

Portanto, a noção de cultura como um sistema está estritamente ligado a 

criação e reprodução de novos significados sociais por indivíduos, que ao 

expressar costumes e valores de sua era, acabam por promover uma nova 

forma de convívio social. Acontecimento recorrente até o presente, haja vista, a 

existência de povos que ainda conservam suas mesmas características a 

centenas ou até milhares de anos. 

Desde os primórdios da civilização, o mundo é composto por grupos 

caracterizados por culturas distintas que desenvolvem hábitos e costumes 

próprios de um ambiente onde eles estejam inseridos. A denominação de tribo, 

que é recorrente no vernáculo antropológico, definia essas etnias nativas nos 

locais alcançados pelos exploradores europeus na época das grandes 

navegações. Segundo Sandra A. Reis et al.2, podemos designar hoje pelo 

mesmo título, os grupos urbanos, em geral formados por adolescentes, que 

proliferam desde os anos 60, sobretudo nas grandes cidades.  

No interior desses grupos jovens urbanos, são então estabelecidos 

rituais, símbolos, modas e linguagens peculiares que visam marcar uma 

identidade distinta de outras subculturas. Os estilos diferenciados que eles 

desenvolvem acabam por gerar um sistema próprio de valores e padrões de 

comportamento, como aponta Helena Abramo os  

2 Artigo disponível em: http://webftp.pucpcaldas.br/revistas/doxo/vol1/num2/artigos/sandra.pdf 
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“[...] jovens se apropriam de forma singular de objetos providos pelo 
mercado, pela indústria cultural, imprimindo neles novos significados, 
pela inversão de uso ou pela reunião de diferentes objetos num 
conjunto inusitado, criando assim um estilo subcultural”. (ABRAMO, 
1994, p.15)’ 

A teoria que estuda esse estilo é denominada de teoria subcultural e 

seus primórdios envolvem um conjunto de teorias fortalecidas ao longo das 

décadas de 1970 e 1980, principalmente no campo dos Estudos Culturais e 

argumentavam que determinados grupos ou subculturas na sociedade 

possuíam valores e atitudes que conduziam ao crime e a violência. 

Apesar de enfoques distintos, a concepção de uma subcultura é mais 

comumente utilizada em sociologia, como indivíduos que resolveriam 

coletivamente problemas de status da sociedade através do desenvolvimento 

de novos valores que retribuiriam status as características que eles 

partilhavam. (Vide BARROS, 2007) Basicamente o que vemos aqui seria a 

ideia de contracultura, conhecida hoje. 

Bauman assinala em seu livro “Identidade” que a ruptura com modelos 

de sistema se mostra como uma consequência do que chama de forças da 

globalização, que “transformam a ponto de tornarem irreconhecíveis, as 

paisagens e perfis urbanos e familiares, onde costumávamos lavar as ancoras 

de uma segurança duradoura e confiável.” (BAUMAN, 2005, p. 100)  

A perda dos referenciais característicos da sociedade anterior advindos 

da desconstrução de modelos de família, Estado e sociedade servirá como 

pano de fundo para a forma de expressão de uma juventude global que 

necessita se reconhecer como um grupo, possuidor de uma identidade própria, 

ainda que fragmentada, ou como prefere Stuart Hall, plural e diversa. 

Com noção de juventude global em mente, damos prosseguimento a 

análise da questão no ambiente web. 

A comunidade de interações e colaborações presenciada na rede foi 

popularizada em  meados de 2004,  através do conceito de web 2.0, a 

chamada segunda geração da World Wide Web. Caracterizada pela troca e 

compartilhamento de informação que acompanhamos hoje por diversas 

plataformas, sua atualização numérica está ligada a mudança na forma como o 

conteúdo é interativamente criado e compartilhado em diversas linguagens de 

programação. Tudo realizado horizontalmente e acessível a todos. 
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A acessibilidade é uma das últimas barreiras transpostas pela 

globalização dentro da sociedade da informação do século XXI. Apesar da falta 

de regulamentação do setor de serviços de telecomunicação, o ideal 

democrático do acesso sem fronteiras é real possibilitado pela rede mundial de 

computadores. 

Na desordem do modelo econômico institucionalizado pela globalização, 

a situação comunicacional é aparentemente disforme, mas, na verdade, tudo 

está interligado e estruturado.  

Anarquia comunicacional diriam alguns, preguiça verbal outros, porém 

no agora estamos tratando de um novo paradigma nas relações sociais, 

sobretudo ligada a noção de interatividade e conectividade global. 

Essa mudança de paradigma nas relações sociais é observada com 

maior destaque nos jovens nascidos no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990. Catalogada de geração Y ou Millennial Generation pelos profissionais do 

marketing, os jovens de hoje cresceram na internet e fazem dela seu principal 

instrumento de expressão e ação social. 

É dentro desse cenário de excesso de informação e possibilidades da 

web 2.0, que o consumo globalizado se faz presente, promovendo conexões 

estéticas e comportamentos com/entre outros jovens ao redor do globo. 

As identidades transcendem o lugar de criação, as estéticas e 

comportamentos são disseminados na velocidade de terabytes, o mundo é 

cada vez mais veloz, dinâmico, porém como diria Canclini, desigual, diferente e 

desconectado.  

Muitos teóricos desenvolveram ideias de regionalismos e culturas 

distintas, mas como podemos observar é cada vez mais recorrente a 

expressão de aldeia global de McLuhan. Uma nova visão de mundo possível 

graças ao desenvolvimento das novas tecnologias digitais e de comunicações. 

No ambiente virtual digital, o processo de comunicabilidade rompe de 

maneira díspar do ambiente real físico. As correlações entre os dois mundos é 

recorrente, especialmente entre os jovens adeptos da web 2.0.  A manifestação 

artística de um grupo de jovens pode ser aqui encarada, como um dos reflexos 

da livre expressão democrática sem precedentes com a qual esses mesmos 

jovens usufruem no ambiente wébico, liberdade que não vivenciam fora da 

internet. 
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É importante salientar o recorte ocidental da observação acima. Pois “a 

forma da representação não pode ser separada do seu fim e das exigências 

que aquela sociedade onde aquela determinada linguagem visual é válida”, 

dizia Gombrich em seu método de análise iconográfica (apud GINSBURG, 

1999, p.90). O contexto e sua função deve ser levado em consideração para o 

entendimento das imagens produzidas por esse grupo de jovens. 

Um território livre, ímpeto artístico mais umas noções básicas de edição 

gráfica, e pronto! Já podemos observar a criação de uma tendência artística 

digital jovem. Foi assim com a viralização dos memes3, a popularização dos 

vídeos de humor, entre outros casos que nos mostram o poder de criação 

imagético revolucionário presente no ambiente digital. 

Apesar de certas tendências, conceito usado por Kotler para apontar 

“uma direção ou sequência de eventos que ocorre em algum momento e 

promete durabilidade" (Kotler, 1998) chegarem ao país rapidamente, podemos 

observar que o que ainda acontece aqui é um reflexo moroso e nichado do que 

acontece ao redor do mundo. 

Vamos a um caso particular, considere o acesso a plataforma Facebook, 

ou melhor feice, alcunha ipis literis usada pelos seus integrantes heavy-user4, o 

usuário nesta rede social se depara com diversas possibilidades de interação 

social.  

Vejamos brevemente algumas, temos a linha do tempo, interface 

principal para  usuário aqui como pessoa física, compartilhar suas experiências 

de vida particulares, as fanpages, geralmente relacionados à um assunto 

especifico, por exemplo, uma boyband asiática, ou por empresas, como a coca-

cola, ou seja, páginas utilizadas em nome de pessoas jurídicas, e por fim, os 

grupos de discussão, onde os indivíduos se reúnem em torno de assuntos de 

interesse comum, como o centro acadêmico de um curso de graduação. 

Nesta ultima categoria, apreendo como objeto um grupo muito particular, 

o brasilwave. Uma comunidade de uma fanpage homônima no Facebook. O

grupo é composto por, até a data da ultima verificação, em janeiro de 2015, 

3 O termo Meme de Internet é usado para descrever um conceito que se espalha via Internet. O 
termo é uma referência ao conceito de memes, que se refere a uma teoria ampla de 
informações culturais criada por Richard Dawkins em 1976 no seu livro The Selfish Gene. 
4 Consumidor pesado, em inglês. Termo utilizado para designar os consumidores com alto 
índice de frequência de um produto. 
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cerca de 500 indivíduos. Em uma pesquisa informal, a predominância da faixa 

etária fica entre 15-20 anos, o que indica um território essencialmente jovem.  

Brasilwave é uma vertente tupiniquim do chamado vaporwave, um 

fenômeno que ainda é digerida pela grande mídia. Sua origem é controversa, 

não se sabe ao certo se teve início como um subgênero musical ou uma nova 

proposta estética criado pelos entediados internautas.  

Adam Harper destrincha o tema em um artigo da revista digital Dummy, 

relaciona o sentimento e a práxis do vaporwave ao termo usado pelos filósofos 

do século XX, conhecido como aceleracionismo. Uma adaptação da teria liberal 

de laissez faire, laissez passer, dessa forma a dissolução da civilização forjada 

pelo capitalismo não pode e não deve ser resistida, mas sim acelerada através 

do próprio funcionamento do sistema capitalista. A mudança social estaria 

ligada a derrocada do sistema, autodestrutivo por natureza. 

Cunhado da palavra vaporware, um conceito anunciado pelas empresas 

de tecnologia, constituiria na intersecção entre o físico (hardware) e o digital 

(software). O vaporwave mescla a paródia e a vibe nostálgica em uma crítica 

ao hipercapitalismo.  

A temática marxista dos criadores e artistas do vaporwave é marcada 

nesse antagonismo mainstream versus indie através da caricatura de seus 

oponentes. Nesse cenário, a defesa do autêntico não se torna mais relevante, 

já que o sistema mainstream coopta e se apropria do original, a baixa 

qualidade e a vanguarda é a ofensiva.  

Sonoramente o estilo é identificado pelo new age remixado com samples 

de músicas de espera de atendimento, contudo, o visual é o que chama mais 

atenção.  

Mais próxima da justaposição do palimpsesto e a estética do erro da arte 

glitch5, o vaporwave visualmente mescla diversas camadas translúcidas de 

elementos, a princípio sem a menor relação, como esculturas renascentistas, 

webdesign dos anos 80/90, palmeiras, caracteres asiáticos que quando juntos 

possuem ilimitada possibilidades de interpretação. 

Sob avatares de perfil digitalmente alteradas os integrantes do grupo 

brasilwave desenvolveram um espaço de troca de conteúdo e sociabilidade. 

5 Ver mais em: Gazana, C. et al. Glitch: estética contemporânea visual e sonora do erro. In: 
Cultura Visual, n. 19,julho/2013, Salvador: EDUFBA, p. 81-99. 
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Onde seus integrantes publicam suas interferências imagéticas baseadas em 

suas vivências subjetivas.  

Vejamos como acontece a funcionalidade em um ambiente memético 

virtual de uma comunidade. Podemos observar um acontecimento excepcional 

em uma mídia tradicional sem nem esboçar uma reação, mas esse 

acontecimento sob a ótica desses jovens tem um potencial de viralização 

ostensivo. Tomamos como exemplo, um erro de pronúncia de uma repórter em 

uma entrevista ao vivo, em um programa veiculado nacionalmente, ou um 

tombo de uma atriz uma premiação de cinema.  

O viral nos dá a ideia de veiculação rápida de um fato, que muitos 

podem achar banal, mas não entremos no mérito de valoração, foquemos na 

capacidade de amplitude de visão de mundo e até mesmo a iniciação artística 

de um grupo de  jovens que muitas vezes só tem acesso à internet por uma 

lan-house. 

Esses usuários criativos conseguem analisar, produzir e divulgar suas 

próprias realizações em um curto período de tempo: um acontecimento 

inusitado acontece em um dia, um usuário cria uma colagem relacionada ao 

tema, vira meme na internet no dia seguinte e em seguida é “eternizado por um 

mês” em um fanpage que tem mais de 500 mil seguidores, ou melhor likes, 

termo utilizado na social media para atestar popularidade à uma página no 

facebook. 

Em uma irreverente entrevista visual para o portal Thump, braço 

dedicado à cultura e música eletrônica independente da revista eletrônica Vice, 

os responsáveis pela administração da comunidade e da página Brasilwave, os 

membros identificados como koi design, 90’s bambino e Fabs respondem as 

perguntas realizadas por Eduardo Pininga, com apenas imagens 

caracteristísticos do mesmo: corrupção de dados, erros de transmissão e 

recepção digitais. Nada mais coerente à questão da visualidade vaporwave e 

suas peculiaridades. 

A seguir, reproduzo um trecho da entrevista imagética6, realizada em 

julho de 2014. 

THUMP: O que é o Brasil? 

6 As imagens aqui apresentadas se encontram disponiveís em 
https://thump.vice.com/pt_br/article/uma-entrevista-visual-com-o-brasilwave 
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T: Por que todo mundo deveria vir pra cá? 
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T: Qual o futuro do Brasil?

T: O que é a internet para você? 

Pluralidade, fragmentação, quebra de discurso. Muitas questões se 

abrem para a discussão nesse momento. A princípio, aludimos ao método 

warburgniano, cuja abordagem empírica se apresenta como a mais efetiva, 
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sobretudo com a articulação com as imagens que aqui possuem lugar de 

destaque.  

A arte em geral possui como motto, a rebelia contra as convenções 

estabelecidas.  Sua qualidade é intrínseca à documentação da experiência 

(Argan). Fato consumado durante toda história da arte ocidental, 

principalmente depois das vanguardas artísticas do modernismo e o processo 

de ruptura com o realismo, um novo paradigma das noções de arte se 

constituiu. 

A partir desse momento, a produção de sentido de uma obra é relegada 

ao espectador, o que ele vê e o que ele olha, parafraseando Didi-Huberman, 

cada indivíduo munido de sua própria bagagem sociocultural, será responsável 

pela produção de significação. Nessa polissemia de sentidos, a própria noção 

artística fica devassada.  

O que seria uma arte visual atualmente? Existe mais algum cânone a ser 

destituído na pós-modernidade? Poderemos articular discursos visuais no 

futuro através das artes visuais do presente? São muitas as questões a serem 

respondidas, voltando a entrevista do grupo brasilwave podemos analisar cada 

imagem como representação do fazer artístico do presente. 

Nem o mais cético dos críticos poderia imaginar décadas atrás, que 

adolescentes criariam e compartilhariam um padrão visual que possui um 

alcance global em uma linguagem universal de sentido.  

Em uma análise de linguagem, podemos perceber a retórica da ironia 

presente em todas as imagens da entrevista. Na resposta sobre a motivação 

para visitarem o país, representado pelas favelas e o cristo redentor, presente 

no imaginário através da midiatização, da figura 1, os integrantes expressam a 

positividade nos ícones genuinamente brasileiros, representados pelo prato 

típico, as sandálias de dedo, o carnaval, o biquíni de praia e a exploração do 

corpo feminino e o jovem MC Brinquedo, ídolo teen da nova safra do funk 

paulistano no gestual que o popularizou.  

“nobody cares about future” é uma resposta insípida sobre o futuro do 

Brasil. Aqui podemos traçar um paralelo à velocidade das informações e à 

superficialidade das relações contemporâneas. A apatia é um sintoma cada vez 

mais encontrado em jovens da geração Y, e isso é catabolizado com a 

avalanche de hormônios da puberdade. Não confundir à um estágio inicial de 
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depressão, esse comportamento é apenas uma réplica a toda sorte de 

estímulos que lhes são açoitados cotidianamente. 

Na terceira imagem, a definição de internet é visualmente ilustrada com 

outro termo estrangeiro “paradise”. O uso do idioma anglo-saxônico denota 

diferenciação e diminuição da distância, por um observador de fora, o termo 

“paraíso“ em inglês é entendível enquanto língua global. Além do mais, é o 

lugar onde esses jovens interagem, criam laços de afetividade, um mundo de 

possibilidade é encontrado na rede mundial de computadores, sem contar a 

nostalgia pela cultura web do passado.  

 Agora, voltemos a atenção ao grafismo da entrevista visual anterior. 

A análise gráfica aqui levará em conta, a estrutura, a tipografia, cores e 

tudo relacionado a visualidade para enfim desvendar o processo de construção 

das representações imagéticas. 

Em um olhar desatento, todas as imagens se apresentam como 

sobreposições indeterminadas de diversos elementos que isoladamente não 

produzem sentido algum. Mas sob a ótica artística do palimpsesto, esses 

elementos sobrepostos contam uma narrativa comum a todos, como à crítica 

ao capitalismo onipresente, a cultura de massa, a alta definição plástica das 

imagens, entre outros temas recorrentes. 

Na figura 1, a crítica ao imaginário do que seria o Brasil, é realizada em 

sobreposições através de camadas translúcidas das paisagens cariocas 

editadas com maior saturação, com efeito da baixa qualidade das antigas fitas 

VHS é visto nas faixas pixeladas que cortam a imagem horizontalmente. O 

recorte em 3D é característico das transições animadas dos programas 

televisivos da década de 90.  

Na segunda imagem, observamos a mesma paleta de cores saturada, 

porém, nota-se uma estruturação diferenciada, o MC Brinquedo é posicionado 

em destaque no centro em quase uma posição de pirâmide, sob com um fundo 

de uma estampa colorida carnavalizada, já as bordas são espelhadas e os 

elementos duplicados nos lados da imagem, na parte superior é possível 

identificar o reflexo de espelho d’água.  

Em seguida é apresentada a imagem que representa a apatia em 

relação ao futuro. Bandeira nacional é sobreposta transparentemente no lado 

esquerdo da imagem. A paisagem natural que serve de fundo é alterada 
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digitalmente em uma espécie de efeito 3D. Duas linhas-guias são formadas, a 

mais evidente na horizontal é traçada junto ao horizonte do lago através da 

frase em tipografia sem serifa refletida na água como se estivesse fundida à 

natureza. A segunda corresponde a montanha com seu relevo disforme. 

Por fim, a última resposta visual, referente a definição de internet, recria 

o ambiente digital de umas primeiras versões do sistema operacional Windows,

a janela aberta do bloco de notas serve de espaço para inscrição de paraíso 

em inglês, a alta saturação e a baixa qualidade dos pixels mais uma vez se faz 

presente, as palmeiras posicionadas de cada lado completam o tom lisérgico 

da alteração fotográfica. 

Espaço temporal e nostalgia 
A viralização de um meme também pode acontecer com um fato que 

ocorrido em 10, 15 anos atrás. A historicidade e o espaço temporal nesses 

casos é fluida assim como, o alcance de percepção de cada indivíduo que os 

visualizam e interpretam, também fluidificado. O passado, o presente e o futuro 

são apenas categorias temporais e nas criações artísticas divulgadas na 

página Brasilwave, tais categorias do tempo estão juntas e misturadas. 

Utilizando os conceitos de François Hartog em Regimes de historicidade: 

presentismo e experiências do tempo, podemos traçar um paralelo dentro do 

contexto temporal citado no discurso dessas imagens alteradas. Vejamos, 

quando o jovem da faixa dos 15 anos,  integrante desse grupo em uma rede 

social  Brasilwave, cria no ano de 2014, uma montagem artística com alusões a 

um passado recente, com ícones gráficos dos anos 90, em uma espécie de 

nostalgia pictórica, pode-se falar em um modo de articulação de um passado 

recente (anos 90), dentro do presente (hoje) e relacionar ao futuro virtual da 

produção imagética. 

Problematizando o processo de construção imagético dentro desse 

grupo, poderíamos apreender, dentro do regime de historicidade de Hartog, um 

momento de crise temporal, já que as articulações do passado, do presente e 

do futuro se perdem, e o entendimento da contemporaneidade se realiza com a 

noção de totalidade do tempo. 

A percepção temporal, Hartog nos explica, é alterada em diversos 

períodos da história da civilização ocidental. Primeiramente, ele cita os regimes 

heroicos, como exemplo à alusão ao passado de deuses e guerras celebrados 
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pelos antigos, em seguida, temos a ascensão do regime cristão, que 

paragmatizou o calendário do ocidente com base no nascimento de Jesus 

Cristo,  depois, outra significativa modificação na estrutura temporal, a partir do 

século XVIII com as revoluções científicas, econômicas e sociais advindas do 

Iluminismo.  

Nesse momento nota-se uma aceleração do tempo histórico, o regime 

de historicidade anterior ao advento das luzes, ligado a noção de magistra 

vitae, passa a reconhecer o conceito moderno de historicidade, acelerando o 

tempo a partir da dominação do ponto de vista do futuro  e tendo como 

determinante a  ideia de progresso. 

Posteriormente, a ordem do tempo futurista dos modernos é 

questionado em um outro processo de ruptura, o presentismo, termo usado por 

Hartog para definir o novo regime onde as outras categorias temporais 

estariam ausentes. Dessa forma, “o presente tornou-se o horizonte. Sem futuro 

e sem passado, ele produz diariamente o passado e o futuro de que sempre 

precisa, um dia após o outro, e valoriza o imediato" (HARTOG, 2013. p.148).  

A cultura focada no imediato do regime presentista de historicidade tem 

como marco simbólico a queda do muro de Berlim na década de 90, com fim 

da bipolaridade política e o início de uma nova ordem mundial. (idem) 

O presente absoluto e a valorização do agora são catapultados em 

seguida, como zeitgeist do pós-guerra. Embora o espírito YOLO, acróstico de 

You Only Live Once, permanecer no ideário jovem, paradoxalmente, é cada 

vez mais notável o interesse pelo passado.  Uma nostalgia por momentos 

vividos ou relatados, que exercem uma fascinação por uma volta ao tempo, 

seja em museus, livros e até remakes de novelas e filmes. 

Podemos contextualizar esse acontecimento como uma espécie de crise 

do presentismo. Seus indícios estão espalhados em todas as esferas 

atualmente, sobretuda na vibe nostálgica do vaporwave pelos tempos mais 

obscuros da internet, e sua obsessão pelo vazio do capitalismo global, à sua 

conclusão natural aceleracionista. 
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Mito e memória no filme publicitário “L’odyssée de Cartier”: 

estruturas de criação 

Rafaeli Francini LUNKES (Unicentro)1 
Orientador: Hertz de Camargo (Unicentro e UFPR) 

Resumo: 

Em conexão com o imaginário cultural, o mito é um texto fantástico de estrutura 

narrativa que remete à ancestralidade das linguagens humanas. Base dos 

textos culturais, o mito persiste, hoje, nas estruturas midiáticas de natureza 

narrativa, dentre elas o filme publicitário. A partir do filme L’Odyssée de Cartier, 

corpus desta pesquisa, pretende-se fortalecer as concepções acerca dos 

fundamentos da linguagem audiovisual e suas relações com a cultura, refletir 

sobre os mecanismos em que a memória cultural opera na criação dos 

conteúdos publicitários e, a partir dos pressupostos teóricos da Semiótica da 

Cultura, contribuir para uma visão crítica do processo de criação publicitária por 

meio dos Estudos das Linguagens. Para tanto, buscou-se analisar as 

estruturas de sentido presentes no filme publicitário, mas, sobretudo, verificar 

as aproximações entre o texto mítico (campo da memória) e o publicitário 

(campo da intertextualidade). 

Palavras-chave: Mito, Memória, Filme Publicitário. 

1 Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, mestre em letras. 
Docente no curso de Comunicação Social da Unicentro. Trabalho desenvolvido sob orientação 
do professor Hertz de Camargo (Unicentro e UFPR). E-mail rafaelilunkes@yahoo.com.br 
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Considerações iniciais 

Em 2012 a marca francesa, Cartier, completou 165 anos. O filme 

publicitário L’Odyssée de Cartier foi produzido para comemorar essa data. 

Exibido em salas de cinema. No filme, constatamos a história da marca 

contada por meio do símbolo da companhia – a pantera – efetuando uma 

viagem por diversos lugares do mundo, passando pelos locais que fazem a 

história da empresa: São Petersburgo, China, Índia e Paris. A empresa oferece 

produtos de luxo, como joias, perfumes e acessórios.  

A publicidade compõe, hoje, um campo subordinado a múltiplas 

influências, no qual se configuram outras linguagens. Os textos, produzidos no 

campo publicitário são marcados pelo uso do repertório cultural da comunidade 

em que são propagados. Desse modo, a criação e a recepção de textos 

produzidos no âmbito de uma campanha publicitária resume uma situação 

interacional (intertextual) que é, intencionalmente, colocada em prática. 

Verificamos que a publicidade emprega uma construção de narrativa 

literária, que acaba utilizando a intertextualidade. Intertextualidade é um termo 

cunhado por Julia Kristeva (1979), que, ao tecer considerações a respeito da 

teoria dialógica de Mikhail Bakhtin, definiu o texto como um mosaico de 

citações que resulta da inscrição de textos anteriores.  

No filme publicitário da Cartier, outros textos podem ser encontrados 

como o texto do design, texto da pintura, da arte e do cinema. No entanto, 

optamos em realizar, neste estudo, um recorte de dois textos (a publicidade, e 

o mito). O filme da Cartier estabelece conexões com o mito, especialmente, ao

trazer para o roteiro do filme signos relacionados ao tema “odisseia”, uma clara 

referência à viagem mítica do herói que se transforma ao retornar à sua tribo. O 

herói é personificado pela própria marca e é ela que empreende a viagem ao 

redor do mundo. 

Conforme Eliade (2010, p.13), “a principal função do mito consiste em 

revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas 

significativas”, portanto, esse traço do mito, por si só, justifica a sua escolha 

para na criação do filme da Cartier, revelando uma total aderência do mito ao 

discurso (nada inocente) da publicidade.  
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A função própria da cultura é ser local de transferência das memórias. É 

nesse espaço que textos podem ser preservados e atualizados. Por isso, 

verifica-se no texto da publicidade (corpus em questão), que é por meio da 

cultura que se produz um diálogo com a memória cultural do espectador, com o 

texto anterior que seria o mito, e ainda verifica-se no anúncio referido que ele 

acaba cooperando para se reproduzir os sentidos da cultura, criando o desejo 

pelos produtos que a marca oferece. 

A presença de estruturas míticas no filme publicitário da Cartier, 

expressa uma permanente revisitação que alimenta, reformula e amplia a 

cultura. A mídia produz uma recordação, o estar-junto humano é também um 

relembrar, uma memória coletiva que tem no mito sua principal fonte 

organizadora. Os mitos propagam-se na mídia como textos arcaicos, eternos 

em forma de conhecimento subentendido. 

1. O texto do mito: narrativa, ritual, tempo

Para o senso comum, o conceito mito está associado aos sentidos de 

lenda, fábula, história inventada, uma narrativa ligada ao imaginário. Da mesma 

forma, pode ser a representação de fatos ou personagens reais, mas ampliada 

pela imaginação popular; além disso, o mito pode estar correlacionado a uma 

pessoa de significativa importância na sociedade.  

Eliade (2008) explica que o mito conta uma história sagrada, relata um 

acontecimento ocorrido em um tempo primitivo, o tempo fabuloso do princípio 

de tudo; e que, portanto, os mitos revelam as atividades criadoras divinas e 

desvendam a sacralidade (ou a sobrenaturalidade) de suas obras. Em outros 

termos, o mito narra à criação do universo, de como algo que não existia 

passou a existir – o mundo, o homem, as atividades humanas, os elementos e 

os seres da natureza, dessa maneira, o uso do mito, baseia-se em fornecer 

uma significação ao mundo e à existência humana.  

O mito (juntamente com os sonhos, as variantes psicopatológicas e os 

estados alterados de consciência) é considerado fonte básica a partir da qual 

os textos/tramas da cultura são tecidos. “Um tecer que tem um movimento 

contínuo que entendemos aqui como sendo comunicação viva no seio da 
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cultura – uma constante reciclagem e elaboração de conteúdos fundantes da 

condição humana” (CONTRERA, 1996, p.18). 

A cultura é constituída pelo conjunto de textos produzidos pelo ser 

humano, não apenas construções da linguagem verbal, mas também mitos, 

rituais, gestos, ritmos, jogos, entre outros. Os textos da cultura são 

considerados, também, sistemas comunicativos que obedecem às regras e 

normas preconizadas pela cultura vigente, o que não impede culturas 

diferentes se comunicarem. A cultura é o macrossistema comunicativo que 

perpassa todas as manifestações e, como tal, deve ser compreendido para que 

se possam compreender assim as manifestações culturais individualizadas 

(BAITELLO JÚNOR, 1999).  No filme publicitário: L’Odyssée de Cartier, 

podemos perceber que a linguagem obedece a uma certa universalidade para 

propiciar o entendimento em diversas culturas. 

Como texto arcaico, o mito tem sua presença na mídia – de maneira 

consciente ou inconsciente tanto por parte dos produtores quanto do público – 

significa uma permanente revisitação necessária para alimentar a cultura e 

incentivar seu crescimento, o acúmulo de sabedoria. 

As correntes antropológicas e da semiótica da Cultura estão de acordo 

que o mito é uma narrativa. O mito é uma narrativa fantástica, faz referencia às 

imagens e lugares maravilhosos que permanecem no imaginário cultural, 

existem dentro das culturas, fazendo parte do cotidiano das pessoas e, dessa 

forma, o mito pode ser considerado um texto imaginativo. Estudioso da 

Semiótica da Cultura, Bystrina comenta que os textos, que não se restringem 

aos textos verbais ou escritos, subdividem-se em instrumentais, racionais, 

matemáticos e lógicos e, por fim, imaginativos. Estes últimos são essenciais 

para a sobrevivência psíquica do homem, como os mitos, a religião e todas as 

manifestações artísticas. (BYSTINA, 1995). 

O mito, sendo uma narrativa, uma palavra de poder que expressa o que 

de fato aconteceu, o que se apresenta ao ser humano de forma fantástica. “É 

sempre, portanto, a narrativa de uma criação ele relata de que modo algo foi 

produzido e começou a ser” (ELIADE, 1972, p. 11). “No plano da linguagem, 

como história-gênese, o mito nomeia as coisas, hierarquiza-as, é uma historia 

fundadora que garante a veracidade (ou a naturalização) de um discurso” 

(MUCCI, 2010, p. 202). 
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Para Propp (2001), na linguagem, bem como no mito, ocorre uma 

transposição simbólica do conteúdo sensível em uma conformação objetiva. As 

metáforas, tanto linguística quanto mítica, nascem do mesmo esforço de 

concentração da percepção sensorial, peculiar a toda informação. São as 

imagens e os símbolos que condensam as narrativas míticas, os mitos 

primitivos, que dizem respeito à humanidade e à origem, reduzem-se a 

imagens individuais que se relacionam com o imaginário coletivo. Assim, são 

essas imagens e símbolos, presentes no sonho, na literatura, na publicidade, 

no cinema que revelam a permanência do pensamento mítico. 

Para Rocha (2008, p. 9), o mito é uma narrativa que participa do 

conjunto de fenômenos culturais e, por manter uma forma alegórica, seu 

sentido é difuso, pouco claro e múltiplo. Para o autor, “o mito carrega consigo 

uma mensagem que não está dita diretamente, uma mensagem cifrada”. Na 

concepção do autor, o mito sempre esconde alguma coisa. Segundo Rocha 

(2010), assim como produção do mito, a criação publicitária nasce da 

articulação de textos de diversas origens, como uma bricolagem cultural. 

“Nas aproximações com as produções midiáticas, há uma apropriação 

de linguagem pelo mito, como apontou Barthes” (2001, p.152). Para o autor, a 

função do mito é transformar um sentido em forma e, sendo assim, o mito é 

sempre um roubo de linguagem e nada pode fugir do mito, que busca 

desenvolver o seu esquema a partir de qualquer linguagem. O mito acaba 

parasitando outras linguagens, como é caso da publicidade, L’Odyssée de 

Cartier. Em contrapartida, o mito também pode ser parasitado por outros 

textos. 

O tempo mítico, de uma maneira geral, pode ser expresso por uma 

estrutura circular. Refere-se há um tempo reversível – se não por meio do 

próprio mito, que ocorre a origem em sua própria narrativa ou repetição cíclica, 

ao menos através do “rito”, que reflete a um retorno ritual às origens. A 

mudança do tempo também é distinta do que se dará com o tempo linear, 

medido cronologicamente, no caso do mito pode ser visto como uma 

genealogia. Como destaca Jean-Pierre Vernant (1973, p.71-112): 

Com o mito não se tem propriamente uma cronologia, mas sim uma 
“genealogia”.  Esta gênese do mundo, cujo decurso narra as Musas, 
comporta o que vem antes e depois, mas não se estende por uma 

397



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
duração homogênea, por um tempo único. Ritmando este passado, 
não há uma “cronologia”, mas “genealogia”.  

A reflexão mítica está associada à magia, ao desejo, o querer que as 

coisas ocorram de uma determinada maneira. E a partir disso, acontecem os 

rituais, como meios de propiciar que as coisas aconteçam como o desejado, o 

ritual é o mito invocando ação. Reforça-se, que o mito e ritual são inseparáveis 

e que todo mito necessita de um ritual para compor seu processo de recepção, 

e todo ritual está associado a um mito. A maneira sobrenatural de explicar a 

realidade lógica com o modo mágico, pela qual o homem age sobre o mundo. 

A reflexão mítica acontece como consequência da formação de estruturas 

cognitivas (narrativas, histórias), isto é, uma nova ordem que se dá na 

realidade imaginada. O homem inicialmente cria uma ampla capacidade 

imaginativa, como uma forma de controlar uma situação de crise real, criando 

outra realidade: a realidade da imaginação, da linguagem. Dessa maneira, 

criar, contar histórias é uma atividade que nasce com o próprio homem.  

 Uma das atribuições do ritual (re-atual) é a de re-memorar o mito, 

conservá-lo  vivo  no seio da cultura, por meio de situações a serem 

partilhados. 
É o ritual que estrutura a comunicação entre dois organismos, duas 
pessoas ou dois povos diferentes. Esse ritual pode ser descrito em 
termos etológicos como um verdadeiro 'intermediário' sensorial, que 
permite harmonizados corpos, comunicar emoções e trocar ideias 
(CYRULNIK, 1995, p. 102). 

 No mito a repetição cumpre a função de assegurar a permanência dos 

conteúdos expressos, ele traz imagens que permanecem, pois são imaginadas 

periodicamente, ritualmente, assim, o mito precisa da ritualização para 

sobreviver.   

Dentro do sistema mítico temos ainda o totemismo. De acordo com 

Rocha (2010) totem é um emblema posicionado entre a natureza e cultura, cita 

como exemplo o processo de transformação de um animal (natureza) em 

símbolo ou representação de determinado grupo social ou clã (cultura). 
Segundo o autor o totemismo é um sistema de códigos cuja peculiaridade é 

transcender a oposição entre natureza e cultura.  

2. Memória
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O mito revela-se como ser, como o "sendo" do tempo primordial, em que 

se compõe o ser do mundo, dos deuses e dos homens. O mito, nas sociedades 

antigas, tinha o papel fundamental de re-atualizar aquilo que se passou na 

origem dos tempos, o que torna relevante seu conhecimento. Eliade (1986, p. 

19) afirma:
Não só porque os mitos fornecem uma explicação do Mundo e da 
própria maneira de estar no mundo, mas sobretudo porque, ao 
recordar, ao reactualizá-los, ele é capaz de repetir o que os Deuses, 
os Heróis ou os Antepassados fizeram ab origine. Conhecer os mitos 
é aprender o segredo da origem das coisas. Por outras palavras, 
aprende-se não só como as coisas passaram a existir, mas também 
onde as encontrar e como fazê-las ressurgir quando elas 
desaparecem. 

 A palavra "recordar" é aqui essencial. No contexto mítico, recordar 

significa conservar um momento primordial e torná-lo eterno em oposição à 

nossa experiência ordinária do tempo como algo que passa, que transcorre e 

que se esquece. A lembrança, como resgate do tempo, reconhece desta forma 

imortalidade àquilo que normalmente estaria perdido sem esta re- atualização. 

Conduz novamente à presença dos Deuses, os acontecimentos exemplares 

que forjam os heróis e que seguimos ainda hoje como modelos exemplares, 

nos colocam de novo em contato com a herança cultural dos ancestrais que 

nos tornaram o que somos. 

O local da memória é, pois, também o da imortalidade. O conhecimento 

é compreendido como lembrança, as formas da atividade - poesia, arte, 

cinema, publicidade – conferem a "memória das virtudes" que preservamos, e 

garantem "imortal perenidade” às obras compostas e deixadas às gerações, 

como o filme publicitário L’Odyssée de Cartier, busca ficar na memória 

eternamente. Na situação das obras, ficam a cultura, os valores, as 

manifestações da reflexão e do sentimento humano coletivo. O passado 

presentifica-se em uma ação, em uma reminiscência que aparece na releitura 

de um mito, na existência de um conteúdo que nos relembra um tempo antigo 

que já não é o nosso, mas que ajudou de modo concreto para que sejamos o 

que somos. Em resumo, a memória não está apenas no passado trazido à tona 

pela lembrança, mas está presente em nossas almas, em nossa língua, no que 

admiramos no que receamos e no que esperamos. Nessa perspectiva a 

memória nos distingue como pessoas e como grupo.  
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A presença de estruturas míticas no filme publicitário da Cartier, 

expressa uma permanente revisitação que alimenta, reformula e amplia a 

cultura. A mídia produz uma recordação, o estar-junto humano é também um 

relembrar, uma memória coletiva que tem no mito sua principal fonte 

organizadora. Os mitos propagam-se na mídia como textos arcaicos, eternos 

em forma de conhecimento subentendido. 

A narrativa mítica, segundo Vernant (2000, p.12), “não resulta da 

invenção individual nem da fantasia criadora, mas da transmissão da memória”. 

Segundo o autor, o mito é uma memória não genética, na qual se estruturam 

os mecanismos das relações cotidianas. Assim, o mito só sobrevive se for 

relatado de geração em geração, no dia- a -dia e as condições de sua 

permanência são justamente a memória, a oralidade e a tradição. O mito não 

está determinado numa forma estabelecida, esta vai mudar sempre, em 

consequência do operador - “contador de estórias”, o processo, a transmissão 

a qual absorve novas formas e abandona outras, produzindo lembranças e 

esquecimentos, sempre renovando a memória coletiva. 

Os mitos, presentes nos meios de comunicação e no objeto de análise 

em questão, formam um mecanismo de construção de sentido que, de certa 

maneira, funcionam como um alicerce sobre o qual se fundam os 

multifacetados discursos midiáticos. Dessa maneira, essa temática ganha 

destaque nos estudos de comunicação de massa, sendo que as pesquisas que 

estudam esses textos arcaicos na mídia, voltam-se também para os textos 

publicitários, pois a criação publicitária nasce na articulação de textos de 

diversas origens.  

3. Texto da Publicidade: narrativa, ritual, tempo

Segundo o antropólogo Everardo Rocha, os anúncios publicitários são 

utilizados como representações do que acontece habitualmente na vida das 

pessoas. O momento da leitura do anúncio dá a sensação a quem está lendo 

de estar fora do mundo, em uma outra realidade. 

Essa intervenção do anúncio, colocando o consumidor diante de um 
enunciado, um episódio ou acontecimento contido no seu interior, cria 
um sentido de ilusão. Nela, o receptor passa a viver e experimentar 
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algo que se encontrava fora dele. Nessa relação, o mundo dentro do 
anúncio passa a existir enquanto ‘realidade’ adquirindo concretude 
num fato – a recepção – que envolve a ambos. Nessa espécie de 
envolvimento, nessa alternância de ‘realidades’ que se instaura no 
espaço da recepção é criado um tipo de relação particular entre 
anúncios e consumidores [...] (ROCHA, 2010, p.163) 

 Os anúncios não são cópias do cotidiano, são interpretações que o 

tornam mais mágico, encantado, fabuloso. Desse modo, o anúncio é uma 

narrativa idealizada em códigos, palavras e imagens que viabiliza um conjunto 

de feitos encantados, é um mito. A publicidade torna o impossível, possível, 

fazendo acreditar naquela nova realidade, os problemas são solucionados de 

maneira mágica.  

Os anúncios publicitários são compostos de símbolos que, ao serem 

lidos, criam valores para o produto e manifestam o desejo por ele. Alguns 

símbolos da marca Cartier presentes no curta e identificados em diversos 

países são: o anel Trinity, o relógio Santos Dumont, e o emblema da empresa, 

a pantera fazendo parte da história da marca, mantendo o estilo da companhia 

e fazendo alusão ao mundo da riqueza.  

Baudrillard (2009) alerta sobre a relação que temos com a publicidade e 

seus objetos (produtos), dizendo que não se trata de uma lógica do enunciado 

e da prova, mas sim de uma lógica da fábula e da adesão. Baudrillard 

esclarece que o público não crê no produto, mas a publicidade o faz crer e 

desejar o produto.  

À medida que resistimos, tornamo-nos mais sensíveis à sua 
existência, tanto como produto de consumo quanto manifestação de 
uma cultura. Menciona que consumimos publicidade e com ela 
consumimos “o luxo de uma sociedade que se dá a ver como 
distribuidora de bens e que é ‘superada’ em uma cultura”, ou ainda, 
que por “meio da publicidade, como por meio das festas de outrora, a 
sociedade oferece à vista e ao consumo sua própria imagem” 
(BAUDRILLARD, 2004,p. 182). 

 Quanto mais fantástica é a publicidade, mais o produto é encantado, 

animado, cheio de vida – o que Baudrillard (2009) chama de “calor 

comunicativo”, que agrega ao produto espontaneidade, diferenciação, 

personalidade. Logo, ao escolher determinado público como destino da sua 

mensagem, a publicidade dissipa as fragilidades do público, tais como o 
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desconhecimento do próprio eu, as angústias, a falta de esperança, sua 

inexistência para o outro, para o coletivo. Segundo Baudrillard (2004, p.180):  

 
Você é visado, amado pelo objeto. Se o objeto me ama (e ele me 
ama através da publicidade), estou salvo. Assim a publicidade (como 
o conjunto de public relations) dissipa a fragilidade psicológica com 
imensa solicitude, à qual respondemos interiorizando o apelo que nos 
solicita, a imensa firma produtora não apenas de bens, mas de calor 
comunicativo que vem a ser a sociedade global do consumo.  
 
 

 O teórico escreve o sistema publicitário como indissociável do sistema 

dos objetos e, como narrativa puramente conotativa, a publicidade possui dupla 

função: é discurso sobre o objeto e ela própria objeto de consumo, enquanto 

imagem (BAUDRILLARD, 2009). 

    A empresa mostra no anúncio, o glamour, o refinamento, luxo, a 

riqueza e bom gosto de quem usa os produtos da empresa. Tudo que esta fora 

do mundo mágico das joias da Cartier não é importante de ser narrado e 

mostrado. 

O foco da publicidade é o consumo. “[...] convidamos vocês a consumir o 

produto X porque é normal que vocês consumam alguma coisa e nós lhes 

propomos nossa produção em lugar de outra, dentro dos modos próprios de 

uma persuasão cujos mecanismos todos vocês já conhecem.” (ECO, 1997, p. 

183). “A publicidade gira em torno de relações sociais, não em torno de 

objetos. Sua promessa não é de prazer, mas de felicidade: felicidade julgada 

de fora, por outros.” (BERGER, 1999, p. 134). Berger se refere aos sentimentos 

de inveja e glamour como um a consequência do outro. Quando o publico 

adquire determinado produto, está conquistando status, servindo de modelo 

para outros, e ao vê-los nos projetamos, pois afinal quem não gostaria de ter 

um Cartier? 

  Carvalho (2009) apresenta os aspectos usados pela publicidade para o 

convencimento do consumidor. Expõe que a linguagem publicitária é uma 

linguagem de sedução e caracteriza-se pela forte marca da persuasão, 

considera ainda que a manipulação é intrínseca ao texto publicitário. 

Faz uso de vários recursos para convencer o público, como: a ordem, 

fazendo agir; a persuasão, fazendo acreditar; ou a sedução, buscando o 

prazer. O tempo é uma das principais particularidades, que encontramos na 
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construção desse tipo de peça publicitária, o filme publicitário. Essa publicidade 

geralmente se desenvolve em um curto espaço de tempo, o qual faz o valor de 

cada segundo, ser extremamente alto. Normalmente serão grandes 

anunciantes que poderão arcar com os grandes custos de produção e 

veiculação. O filme publicitário, L'Odyssée de Cartier , com duração de 3 

minutos e meio , é considerado “uma pequena obra-prima”, para cuja 

confecção a marca, não economizou. 

Isto fez com que as agências publicitárias passassem a investir alto 
capital na produção de bons filmes publicitários, a saber, peças 
capazes de fazer uma narrativa compreensiva, atraente e 
convincente no espaço de 30 segundos. Era preciso a obtenção de 
boas imagens, que fossem ao mesmo tempo curtas e se 
interligassem de tal forma a constituir uma história, que traria consigo 
a mensagem para a compra de mercadorias. Tratava-se, portanto, de 
um sistema que exigia um uso absolutamente racional e econômico 
do tempo. Uma fração de segundo não poderia ser desperdiçada. 
Cada cena ficaria no vídeo apenas o mínimo tempo possível para que 
outras pudessem ser intercaladas e dessem conta do escasso 
intervalo de exibição de uma história publicitária (MARCONDES, 
2001, p. 178-179). 

 Com relação ao tempo no texto audiovisual, Eliade explana: o tempo 

profano é o tempo histórico, previsível, linear e cronológico, o tempo dos 

homens; o tempo sagrado é representado por um tipo de fuga do cotidiano, um 

tempo que não pode ser medido, o tempo dos deuses, enfim, um tempo mítico. 

Conforme o autor, o tempo sagrado não flui, não constitui uma duração 

irreversível, mantém-se sempre igual, não muda nem se esgota. O tempo 

sagrado “se apresenta sob o aspecto paradoxal de um tempo circular, 

reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico” (ELIADE, 2008, 

p.64).

O tempo no filme publicitário pode ser visto como cronológico, o tempo 

de duração, muitas vezes de segundos. Em consequência do filme afastar-se 

do cotidiano do espectador, é originada uma realidade paralela, verificam-se 

outras temporalidades que não somente o tempo cronológico. Com a produção 

do filme desaparecem os diversos tempos, passado, por exemplo, que é onde 

é registrada a informação, e converte num só tempo, que seria o tempo 

presente, como se a narrativa estivesse sido produzida, mas acontecendo 

naturalmente no momento atual. 

403



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
 A publicidade vale-se do ritual, por empregar uma regularidade, ter a 

função de gerar a criação de um hábito para implantar uma marca, um produto, 

ou uma imagem qualquer junto ao mercado. Para impormos um valor junto ao 

público consumidor, o mais aconselhável é reapresentarmos muitas vezes 

aquela “coisa” que todos parecem já conhecer. Assim, mais do que afirmar sua 

marca, a Cartier, re-atualiza-se e mantém seu público no espaço do imaginário 

da cultura. O público não se associa a um produto que não reconhece, e por 

consequência não vai adquiri-lo. 

  Não se questiona a qualidade de uma marca que está presente na 

memória de una sociedade há 50 anos; e não é incomum as pessoas pedirem 

aos comerciantes produtos que já saíram de linha há alguns anos, mas dos 

quais lembraram o nome quando recorreram à memória para escolher urna 

marca de um produto que usualmente não usam (isso acontece muito com 

xaropes e pomadas exaustivamente anunciados no rádio e que são pedidos 

nas farmácias mesmo depois de já não serem mais fabricados há anos). 

(CONTRERA,1996). 

 Os bens e suas marcas são parte de um sistema de referência. As 

pessoas precisam estar presentes nos rituais de consumo dos outros, para por 

em movimento suas próprias avaliações. “O homem precisa de bens para 

comunicar-se com os outros e para entender o que se passa à sua volta” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 149).  

 Na visão de Douglas e Isherwood (2009) os rituais de consumo seriam 

rituais de estabelecimento e manutenção de relações; compartilhar ou não 

deles diz muito respeito de quem está incluído ou excluído de determinado 

grupo social. É possível afirmar que os autores construíram uma resposta 

inovadora ao discurso dos críticos da sociedade de consumo que relacionam o 

ato de consumir com alienação, estupidez, insensibilidade à miséria ou 

futilidade. Os autores procuram distanciar-se de preconceitos relacionados à 

esfera do consumo.  

 A publicidade atual tem participação ativamente nos rituais de consumo. 

Para Baudrillard (2009), o consumo constitui um mito, isto é, ele revela-se 

como palavra da sociedade contemporânea sobre si mesma; é a maneira como 

a nossa sociedade se fala. 
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4. Mito e publicidade

 Em resumo, as principais intersecções entre mito e publicidade são: a 

narrativa fantástica baseada em imagens, lugares, situações e personagens 

impressionantes. O fantástico age agregando sentidos em torno do produto, 

criando uma biografia, tornando-o vivo. As marcas do ritual, a repetição do 

filme publicitário em si, torna-se um recurso argumentativo de grande poder de 

persuasão quando, concomitante e ritualisticamente, rememora o mito em 

forma de narrativa audiovisual. A supressão do tempo histórico; o público se 

distancia do cotidiano, o espectador acaba se deparando com o tempo em 

suspensão, aparecendo no corte entre os planos/cenas, o tempo mítico.  

Considerações finais 

Constatamos, em nosso trabalho que o filme publicitário L’Odyssée de 

Cartier, está enredado a elementos míticos, publicitários, e se for analisado 

mais profundamente muitos outros elementos poderão ser encontrados. O filme 

publicitário, tal como o mito, possui uma linguagem que não sobrevive por si, 

segundo Machado (1997, p.190): “[...] o vídeo é um sistema híbrido; ele opera 

com códigos, significantes distintos, alguns modos de formar ideias ou 

sensações, que lhe são exclusivos, mas que não são os suficientes, por si sós, 

para construir a estrutura inteira de uma obra”. Verificamos por meio da análise 

do filme publicitário L’Odyssée de Cartier, que o mito parasita outras 

linguagens, assim como apontou, em sua obra, Barthes (2001). 

Por meio da semiótica da cultura, observamos que a linguagem como 

sistema sígnico, não é pura, mas sofre hibridações, influências, vestígios do 

sistema cultural, ou seja, de uma cultura simbolicamente “viva”, através das 

linguagens. Verificamos que dentro dessa ação cultural, as linguagens da 

publicidade, e do mito produzem juntas um modelo de ser e estar na 

sociedade.  

O filme publicitário é memória viva, conhecimento estético- visual, 

acumulado através dos tempos, por meio das mais diversas formas imagéticas 

que partem dos mitos, chegando à imagem digital transmitida no cinema e na 

televisão. A criação consegue deslocar o espectador para dentro do filme e 
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prendê-lo em sua narrativa. Durante o filme, o espectador toma, alguns 

instantes mágicos, atemporais, o olhar da câmera como seu próprio olhar. O 

filme publicitário nasce do imaginário para transformar o próprio imaginário, e 

desse modo, existe uma expansão da cultura. 
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Lembranças, pedaços, carcaças: 
Las calaveras de José Guadalupe Posada e a arte como 

proposta comunicativa de crítica social 

Ana Carolina LUZ (Universidade Estadual de Londrina)1 

Resumo: 

Este trabalho apresenta análises de gravuras de caveiras criadas pelo artista 

José Guadalupe Posada e impressas em meios de caráter popular: as hojas 

sueltas, comuns no México do final do século XIX e início do século XX. A 

utilização de caveiras para representar a classe popular do período ditatorial e 

posteriormente revolucionário remete à questão da relação do mexicano com a 

morte, herança dos povos indígenas mayas e aztecas. Os conceitos de povo e 

de popular se mostram não como definidores de determinado grupo, mas como 

nomes da relação que as massas tinham com os processos culturais da 

sociedade da época. A construção da cultura popular e da identidade mexicana 

se deu em paralelo à proposta de crítica político-social nas representações de 

caveiras criadas por Guadalupe Posada em conjunto com o editor Antonio 

Vanegas Arroyo. Ao utilizar elementos da identidade popular, essa crítica se 

fortalece por representar as massas através de suas tradições e seus 

elementos culturais simbólicos. 

Palavras-chaves: Comunicação, Popular, México. 

1 Aluna da Especialização em Comunicação Popular e Comunitária. Orientador: Prof. Dr. 
Manoel Dourado Bastos, docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade 
Estadual de Londrina. 
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1. Folhas voadoras

As gravuras de José Guadalupe Posada são parte indissociável da

construção do imaginário popular mexicano durante a passagem do século XIX 

para o século XX. O artista produziu aproximadamente 20 mil gravuras 

utilizando especialmente as técnicas da litografia e da xilografia. A maioria 

circulou em forma de panfletos de propaganda política e/ou formadores de 

opinião e também em jornais da época, revelando indiretamente oposição a 

Porfirio Diaz, o representante do governo militar durante a Ditadura no México. 

Dentre ilustrações e caricaturas, o que mais chama a atenção na obra do 

artista são suas ilustres e divertidas calaveras, que são o objeto de estudo 

deste trabalho. Zombeteiras, representam o congelamento de uma cena 

descrita no corrido: o texto literário que compõe a publicação. Uma ilustração 

mais um corrido em uma única página compõem uma hoja suelta, ou hoja 

volante, um tipo de panfleto muito comum no México do final do século XIX e 

início do século XX. A forma de distribuição dessa publicação popular é 

especialmente inusitada: um trovador, em locais públicos da cidade, canta ou 

declama o texto que compõe o panfleto. Em seguida, vende-o ao público. Para 

uma população que não sabia ler, a informação chegava primeiramente através 

de um contato artístico: ao ouvir um acontecimento interpretado em uma 

linguagem acessível e pitoresca. Após escutar a história intrigante, o cidadão 

consumia por um valor simbólico o panfleto que continha o momento mais 

comovente do corrido congelado por Guadalupe Posada. 

Tanto a imagem quanto o texto são importantes. Trata-se de uma 

comunicação mista e complementária: uma imagem culminada por um texto e 

um texto vigorizado por uma imagem. No caso dos corridos de Guadalupe 

Posada produzidos com o editor Antonio Vanegas Arroyo, percebe-se a 

intenção de publicar um desenho que independe do texto. Segundo o Instituto 

Nacional de Estatística e Geografia do México (INEGI-MX) o nível de 

alfabetização no país em 1910 era de apenas 32% da população. Por se tratar 

de um produto voltado para a classe popular, era imprescindível considerar e 

contemplar os não alfabetizados. Para a maioria, uma imagem contundente 

com linguagem direta e incisiva tinha mais significado e impacto que um 

punhado de palavras. 
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No artigo “Posada and the “popular”: commodities and social constructs 

in México before the revolution”, o autor Thomas Gretton diz que as técnicas 

utilizadas por Guadalupe Posada permitiam uma liberdade de estilo. Desenhos 

eram feitos toscamente, intencionalmente. A forma rudimentar da técnica 

utilizada tinha a intenção de manter certa distância de processos mais 

modernos dominantes no mercado. Havia, portanto a intenção de fazer um 

produto barato e que parecesse barato: havia a intenção de fazer um produto 

popular.  

Ao colocar um desenho pitoresco e um texto lúdico em uma única 

página e distribuí-la gratuitamente ou vendê-la a um preço acessível nas ruas, 

Vanegas Arroyo e Guadalupe Posada não pretendiam especificamente 

informar. Sua intenção era promover no imaginário coletivo das classes 

populares uma consciência da sua condição naquele lugar, naquela época. De 

que forma? Por meio da identificação que o pitoresco do popular permitia com 

a desilusão, característica comum entre as caveiras de Guadalupe Posada e a 

classe oprimida. A intenção não era, tampouco, fazer propaganda política e 

defender determinado partido, mas sim apontar as demandas da sociedade e 

causar inconformidade. Os desenhos explicavam o que sentiam um grupo e, 

dessa forma, atingiam outros. 

Utilizando-se do método de pesquisa proposto pela crítica dialética, este 

trabalho apresenta uma análise das caveiras com o intuito de encontrar a 

dimensão comum entre a realidade e a ficção na obra de Posada. 

2. O ilustrador mexicano

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de 1947. 
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Guadalupe Posada nasceu em 2 de fevereiro de 1852 na cidade de 

Aguascalientes, capital do estado de mesmo nome, região central do México. O 

artista não teve sua importância reconhecida em vida. Três décadas após seu 

falecimento, foi apresentado ao mundo pelo também artista Diego Rivera, que 

o registra na obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de

1947. 

Ao centro do mural, Diego pintou-se criança. Às suas costas, Frida Kahlo 

vestindo traje tipicamente mexicano segura o símbolo do Yin Yang, que 

segundo Diego representaria a complementariedade entre os dois. O pequeno 

Diego está de mãos dadas com esta que viria a ser a expressão máxima da 

identidade popular mexicana: La Catrina, de José Guadalupe Posada. A 

caveira traz em seus ombros, como se fosse um cachecol, a serpente 

emplumada, ou Quetzalcóatl, principal divindade cultuada pelos povos pré-

colombianos aztecas. Com o braço direito, Catrina dá a mão ao pequeno 

Diego, enquanto o esquerdo está enlaçado ao seu criador, Guadalupe Posada. 

A relação de Diego Rivera com Guadalupe Posada é mais antiga que o 

mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Em maio de 2013, 

Guadalupe Rivera Marín, filha de Diego, publicou junto à Editorial Ink um 

ensaio inédito que encontrou nos arquivos pessoais do pai, falecido em 1957. 

No prólogo do livro, a filha de Diego comenta sobre a ocasião do primeiro 

contato do pai com Guadalupe Posada: voltando da Escola Nacional de Belas 

Artes no ano de 1902, Diego se deteve à Rua Santa Inês a observar pela 

janela aberta de uma casa um homem que manuseava instrumentos e gravava 

imagens em pedra. Foi a primeira visita de Diego a Guadalupe Posada, que 

rendeu influências essenciais à obra do futuro muralista: 

Posada é para Rivera uma ponte. É uma constelação que ata o 
passado e o presente da arte. É uma entidade que condensa a mão 
do artesão com todo o poder da figura pré-colombiana, e a técnica do 
artista com a potência da reprodutibilidade da forma. (RIVERA 
MARÍN, 2013. Tradução nossa) 

3. Contexto histórico e as figuras de Villa e Zapata

Para entender as causas de uma revolução é necessário lançar mirada

ao acontecimento anterior que representou a ruptura, o cerceamento, o 
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bloqueio bruto ou gradativo da liberdade dessa classe revolucionária. Não só a 

revolução, mas todo o contexto da formação social mexicana giram em torno 

da questão da terra. No livro Chiapas a contrapelo: una agenda de trabajo para 

su historia em perspectiva sistémica, o antropólogo Andrés Aubry assim define 

o sujeito maya: “Este homem não foi um sub-homem, nem um homem em

formação, nem um selvagem primitivo; foi o homem primordial” (AUBRY, 2005. 

p. 36. Tradução nossa). O autor se refere ao sujeito de uma sociedade que não 

só está conectada à natureza e à terra, mas é parte elementar desta. A 

economia-mundo dos mayas consistia em igualar a produção às suas 

necessidades. A concepção romana de propriedade individual de terras não 

existia entre eles. A partir disso, fica claro que a imposição de um sistema 

tributário, senhorial-feudal e capitalista por parte dos europeus causaria 

conflitos. Durante os 300 anos seguintes à conquista, os indígenas foram 

submetidos à religião católica e ao sistema de produção feudal das fazendas. 

Da submissão à rebeldia, nasceu a revolução. 

De 1876 a 1910 o ditador Porfirio Diaz se mantém no poder. O abismo 

entre ricos e pobres no país nunca foi tão grande quanto durante seu infindável 

governo. Dentre os opositores, três figuras essenciais se sobressaem: 

Francisco Madero, Pancho Villa e Emiliano Zapata. Madero, proveniente de 

famílias de fazendeiros e empresários, fundou o partido Antireeleccionista, mas 

nunca atendeu às demandas dos grupos revolucionários do norte e do sul, 

comandados por Villa e Zapata, respectivamente.  

Pode-se definir o Exército Libertador do Sul em poucas palavras: 

camponeses indígenas e sem terra. Assim explica Medina: 

Junto à personalidade de Emiliano Zapata, cabe destacar algumas 
características especiais dos integrantes do Exército Libertador do 
Sul. A totalidade das forças zapatistas era composta por camponeses 
indígenas sem terra; uma boa parte era de assalariados dos 
engenhos açucareiros e das fazendas, camponeses sem terra ou 
proletários camponeses, ou seja, trabalhadores da cidade que não 
tinham outra opção senão engrossar as fileiras de operários na 
florescente indústria açucareira. (ALARCÓN MEDINA, 2008. p. 91) 

Doroteo Arango, popularmente conhecido como Pancho Villa é chamado 

pelo autor Medina de “ladrão social”. Villa trabalhou como peão em uma 

fazenda, e teve que fugir após a tentativa mal sucedida de assassinar o seu 
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patrão quando soube que este tentou abusar de uma de suas irmãs. Trabalhou 

com contrabando de gado aos Estados Unidos, e estabeleceu uma rede de 

contatos que o transformou em um refugiado famoso e, até hoje, um mito 

mexicano. Sobre as diferenças entre os líderes revolucionários do norte e do 

sul, Medina diz que 

Um dos aspectos fundamentais do caráter de Villa, que o diferenciava 
diametralmente de Zapata, era sua grande vaidade, seu afã de se 
sobressair e de ser famoso, e seu orgulho. Villa era capaz de mostrar, 
ao mesmo tempo, uma grande ternura e condescendência, e uma 
brutalidade sem par. (ALARCÓN MEDINA, 2008, p. 101) 

Villa chegou a assinar um contrato de 25 mil dólares com a Mutual Film 

Corporation permitindo à empresa gravar suas batalhas. Já sobre as 

semelhanças entre os movimentos do norte e do sul, o autor cita a falta de um 

entendimento da revolução em âmbito nacional. 

O zapatismo nunca teve uma visão nacional da revolução. Suas 
pretensões sociais eram regionais e locais, seu foco e seu olhar não 
iam além daqueles que constituíam seus territórios ancestrais, como 
camponeses, indígenas ou ambas as coisas. Para nós, esse foi um 
dos principais elementos que causaram a derrota da revolução. A 
Divisão do Norte, o exército dos camponeses do norte do país, 
compartilhava essa mesma característica, mas com bases sociais e 
culturas diferentes. (ALARCÓN MEDINA, 2008. p. 92) 

Francisco Madero foi assassinado em fevereiro de 1913 por Victoriano 

Huerta, um velho general porfirista, que assume a presidência. Em 1915 a 

Divisão do Norte se viu derrotada. Até 1919 o movimento zapatista seguiu com 

sua luta resistindo à perseguição brutal das forças constitucionalistas. Em 

dezembro deste ano, Emiliano Zapata recebe uma oferta de acordo por parte 

do governo. Ao chegar à fazenda onde aconteceria o encontro que definiria o 

acordo, é covardemente assassinado. Com ele, morre também a Revolução. 

Somente em 1924 são realizadas eleições democráticas após o período 

ditatorial. 

4. O mexicano e a morte
“Para o mexicano moderno, a morte deixou de ser transitória e agora é o

seu amor mais permanente, seu brinquedo favorito” (PAZ, 1999. p. 51. 

Tradução nossa). É o que defende Octavio Paz no livro El Laberinto de la 
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Soledad, de 1950. Luis Cardoza y Aragón, crítico de arte guatemalteco, 

complementa: “Diante do absurdo da morte não cabe a tragédia, senão o 

humor” (Apud LÓPEZ CASILLAS, 2006. p. 87. Tradução nossa). 

A frequência com que a questão da morte se manifesta na cultura 

popular mexicana remete a uma concepção desta não somente enquanto 

tema, mas enquanto forma. Para entender a morte enquanto forma, buscamos 

outros exemplos de trabalhos artísticos que trazem este elemento. Um deles é 

a obra literária Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. 

O conto narra a história de Juan Preciado, que vai ao povoado de 

Comala procurar Pedro Páramo, o pai que nunca conheceu, a pedido de sua 

mãe que acabara de falecer. Na estrada, Juan conhece um homem que diz 

também ser filho de Pedro Páramo. Hospeda-se na casa de uma senhora que 

diz que o estava esperando e que sua mãe falava muito dele – o que é 

estranho, já que Juan não tinha conhecimento de que a mãe havia estado em 

Comala dias antes de sua morte. No decorrer da história, diversos fatos fazem 

com que Juan perceba que todos no povoado estão mortos, inclusive ele 

próprio. Descobre que seu pai era o “cacique” em Comala: foi um homem 

arrogante e egoísta, muito temido, que teve muitos filhos com várias mulheres 

e que provavelmente foi o responsável pela gradativa destruição que 

transformou o povoado em um lugar habitado por fantasmas, por homens 

impuros incapazes de deixar o povoado e ir aos céus, onde estaria a vida 

eterna, a felicidade no paraíso. 

A leitura do conto e do ensaio interpretativo que a própria edição da 

editora Cátedra Mil Letras traz chama a atenção para um importante agente 

definidor de significados para a morte: a religião, a religiosidade. 

As relações que na novela se estabelecem sobre o eixo vida-morte 
são fundamentais para uma correta interpretação do texto. O fato de 
que o povo de Comala está povoado de espíritos é reflexo de uma 
crença popular, a de que as almas de quem morre em pecado 
permanecem nos lugares onde viviam até que as orações consigam 
redimi-las. (BOIXO, 2009. p. 32. Tradução nossa) 

A temática do livro é, simbolicamente, a problemática do homem que 

encontra seu sentido de existência em um mundo no qual não existem 

fronteiras entre a vida e a morte. Se os personagens estão desiludidos em 
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relação à vida, a morte talvez represente um mundo melhor; o que significa, 

automaticamente, a negação das promessas da religião e da ideia de felicidade 

associada à vida eterna. O que se apresenta em Pedro Páramo, porém, não é 

uma crítica à religião, mas sim uma negação a que a religião sirva como 

consolo diante dos problemas da vida. 

Morte = perda de ilusão. 

Caveira = perda de ilusão. 

Essa desilusão refere-se também à Revolução Mexicana, por exemplo. 

Iniciada em 1910, a revolução supostamente resolveria o problema dos 

campesinos mexicanos. As cidades cresceram amparadas nas novas 

indústrias e as zonas marginalizadas se mantiveram e cresceram. O desânimo 

e o sentimento de haver sido enganado são muito claros no conto de Rulfo. Ao 

fazer existir os fantasmas de Comala, Rulfo faz viver muitos outros fantasmas 

que há tempo acompanham o homem mexicano: a violência, o desamparo do 

governo e até mesmo a religião, que fecha as portas para a salvação de 

homens desiludidos. A representação é a de um mundo fracassado que já não 

tem esperança de melhorar. 

 
Rulfo nos deixou uma imagem do homem assombrado por antigos 
atavismos, abandonado à sua solidão, em meio a um mundo hostil. É 
a radiografia de uma terra, as de Jalisco [estado mexicano], nas quais 
apenas se vislumbra a esperança. É, em definitiva, uma projeção do 
difícil que resulta ser a existência humana. O paraíso parece 
inalcançável, só fica a nostalgia de haver estado alguma vez perto 
dele. Rulfo olhou ao seu redor e só pôde descrever o caminho para o 
inferno, a viagem de alguns homens que sob o peso de uma cruz 
pela qual não são culpados, apenas levantariam a voz para queixar-
se. Rulfo nos mostrou a solidão do homem. (GONZÁLEZ BOIXO, 
2009. p. 36. Tradução nossa) 
 
 

Os mexicanos herdaram dos indígenas uma maneira passiva de 

entender a existência: a atitude em relação à morte diz respeito a uma intensa 

exaltação da vida. O culto aos mortos não é para o mexicano uma aberração 

ou motivo de tristeza. Trata-se de um ato de fé na eternidade do homem e do 

que este fez em vida. Em José Guadalupe Posada: Ilustrador de la vida 

mexicana, assim explicam os autores: 

 
Perseguido por opressões e violências implacáveis, humilhado por 
injustiças seculares, angustiado pela crueldade de uma luta desigual 
em que a morte espreita em cada esquina ao pobre e ao débil, o povo 
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mexicano criou um singular elemento subjetivo de defesa contra a 
morte com a colaboração dela mesma. Para o mexicano, basta 
colocar-se, ajudado pela fantasia, no terreno em que a grande 
niveladora barra a todos, ricos ou pobres, humildes e poderosos, com 
a mesma foice inexorável, e a todos os confunde, osso com osso, 
baixo à mesma ferrugem. Mediante esta licença, o povo criou 
impunidade virtual para gritar seu protesto e manifestar sua ira e seu 
desprezo sem temor à repressão. (AA.VV., 2000. p. 45. Tradução 
nossa). 

Stavans, em artigo publicado em uma revista da Florida International 

University, deixa de lado a impessoalidade e diz que sua admiração por 

Guadalupe Posada vem de sua identificação com o entendimento da morte que 

este plasma em sua obra. 

A morte, na verdade, é sua [de Posada] preocupação principal. (...) 
Não é uma morte dolorosa e existencial, mas uma morte irrevogável, 
social e igualitária. (...) Seu universo é cheio de morcegos, 
esqueletos, animais híbridos, cobras, explosões, pistolas, demônios, 
fantasmas e deformidades. Ele chama a atenção para o medo, o 
desespero e a criminalidade. Seus monstros são abstração pura; eles 
são símbolos, imagens, metáforas alegóricas. Eles têm uma vida 
própria ainda ligada à realidade humana. (...) Posada foi capaz de 
retratar o sadismo, a tortura, a loucura, a superstição e a paranoia de 
seu tempo através destes personagens incrivelmente complexos e 
extraordinariamente imaginativos sem nunca perder o contato com a 
alma mexicana. (STAVANS, 1990. p. 70. Tradução nossa) 

As caveiras, portanto, representam uma reflexão sobre os vivos: seus 

defeitos, suas fraquezas e seus vícios. Nas ilustrações de Guadalupe Posada a 

morte é tão dinâmica que se converte em inspiradora da vida. Luis Islas Garcia 

diz que “Tudo que o povo tem de desrespeitoso, de irreverente, de sarcástico; 

tudo o que encerra o observador, de simples, de crítica bem humorada; todo 

seu realismo e seu riso podem ver-se passar através das chamadas caveiras” 

(Apud GALÍ BOADELLA, 2006. p. 57. Tradução nossa). 

5. Análise

5.1 LA CALAVERA OAXAQUEÑA 
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La calavera oaxaqueña 

A imagem mostra uma caveira ao centro, de tamanho grande, se 

comparada às que estão ao fundo. Essa caveira central está em movimento, 

aparentemente correndo com os braços erguidos, mantendo o punho esquerdo 

fechado e trazendo um facão na mão direita. Esse personagem veste roupas 

masculinas típicas do México do fim do século XIX: terno, calça com detalhes 

laterais, sapato e chapéu. O fato de não vestir camisa e o terno aberto exibir o 

peito, talvez o caracterize como um cidadão que segue o padrão de vestimenta 

do seu tempo, mas que não se preocupa em estar impecável dentro dele, como 

poderiam preocupar-se pessoas da elite. Somado ao fato de estar correndo 

com os braços levantados e portando uma arma, a ausência da camisa 

também agrega a essa caveira um sentido de insanidade. Olhando para frente, 

a caveira traz uma expressão que revela a intenção de aterrorizar, de 

debochar. Essas parecem ser características não dessa, mas de caveiras de 

modo geral. A ausência da pele, dos lábios, permite enxergar somente a 

arcada dentária; exposta, pode representar tanto um sorriso quanto uma 

expressão que intenta ao terror. Apesar de – obviamente – não ter olhos, os 

traços que parecem irradiar dos buracos negros acabam realçando a 

expressão, como se o personagem dissesse: “não tenho olhos, mas posso te 

ver”.  A cabeça, relativamente grande em relação ao corpo, parece representar 

a mesma tentativa de burla que pretendem os chargistas ao utilizar 

desproporções corporais. O fundo do desenho é preenchido de caveiras com 

expressões de sofrimento, aterrorizadas; há também cabeças de esqueletos 

espalhadas no chão. 
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O texto que complementa o desenho no folheto evidencia que se trata 

de um personagem destemido, que mata sem dó, que aterroriza a todos por 

onde passa. Oaxaqueño designa quem nasce o estado de Oaxaca. 

Há, portanto, duas possibilidades de entender a Calavera Oaxaqueña. 

Ou melhor, há uma ambivalência no entendimento desta caveira: 

1. Trata-se de um personagem mesquinho, que conserva um traço de 

dignidade por ser um resultado da sociedade da época. É um tipo popular 

revoltado com a elite e com as injustiças no seu país, que resiste ao sistema 

político vigente: a ditadura porfirista. 

2. É o próprio Porfirio Diaz, ditador oaxaqueño que esteve no poder de 

1876 até 1911, cujas principais políticas adotadas representaram a tomada de 

terras de campesinos e indígenas em todo o país e a concentração de posse 

destas. 

A caveira pode ser a essência das alegrias ou dos pesares do povo 

mexicano; independente disso, ela representa indubitavelmente a necessidade 

de denunciar uma situação recorrente na época. 

5.2 GRAN FANDANGO Y FRANCACHELA DE TODAS LAS CALAVERAS 

Rir escandalosamente parece ser uma condição cadavérica. A ausência 

dos lábios agrega tom de deboche a qualquer caveira. Na obra Gran fandango 

y francachela de todas las calaveras (“Grande fandango e folia de todas as 

caveiras”) essa característica é bastante evidente. Oito caveiras compõe essa 

imagem. Três delas trazem chapéu, e podem ser identificadas como 

masculinas. Duas delas com saia representam as mulheres. À esquerda há 

uma caveira masculina tocando um instrumento que parece ser um tipo de 

harpa, cujo som embala o casal que dança ao centro. Ao fundo, dois indivíduos 

apoiam o copo de bebida em um barril, e olham o casal que dança. Há ainda 

uma calavera borracha entornando um copo gigante de bebida; e uma caveira 

feminina que parece esquentar tortillas em uma chapa. 

Da revolução ao bar: o artista construiu um espelho no qual a sociedade 

não-elitizada da época podia olhar e encontrar reflexos de suas demandas, 

suas lutas, e também de seus momentos de gozo e humor. Os tipos populares 

representados nessa obra revelam um momento de descontração daquela 

população marginalizada e desiludida da ditadura porfirista. A comicidade 

dessa gente simples e a irreverência popularesca do mexicano da passagem 
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do século são divertidamente representadas nesse baile de prazer e desilusão. 

Gran fandango y francachela de todas las calaveras 

5.3 LA CALAVERA ZAPATISTA 

Esta pode ser a caveira do próprio revolucionário Emiliano Zapata, ou de 

um dos seus seguidores. 

La calavera zapatista 

Assim como La Calavera Oaxaqueña, traja roupas típicas do México do 

fim do século XIX. O bigode e o chapéu são símbolos que até hoje 

caracterizam o estereótipo mexicano. É interessante a universalidade dos 

elementos desta gravura. Mesmo sem ler o título é possível apreender que se 

trata se um mexicano rebelde. Essa primeira percepção superficial é também a 

essencial da obra. 

Montado ao cavalo que cavalga desvairado e desorientado, o zapatista 

carrega uma arma às costas e uma bandeira à mão direita. A bandeira traz um 
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crânio e dois ossos cruzando-se, um antigo e tradicional signo de terror. Aqui 

se percebe uma metalinguagem. Fosse um homem de carne e osso 

carregando essa bandeira, talvez a gravura não tivesse a graça e carga 

simbólica que possui. Uma caveira carregando uma bandeira que contem uma 

caveira: a intenção de transparecer rebeldia nas calaveras fica bastante 

evidente nesse exemplo. 

Ao fundo, o céu manchado parece amanhecer ou entardecer. Ao chão, 

crânios, ossos, restos de caveiras. 

O que se manifesta mais intensamente nesta imagem, porém, é o 

cavalo. Não porque possui expressão quase humana de alucinação – os raios 

que emanam de seus olhos são como os da Calavera Oaxaqueña – ou porque 

os ossos saltados revelam falta de comida e condição precária; mas porque o 

cavalo de Emiliano Zapata é fortemente presente no imaginário popular 

mexicano. Tal mito ganha força e simbologia quando em 2000, no aniversário 

de Zapata, o Subcomandante Marcos, porta-voz do Exército Zapatista pela 

Libertação Nacional, divulga junto às comunidades em rebeldia do estado de 

Chiapas um conto infantil sobre o cavalo de seu eterno revolucionário. 

Encontrei este material no blog da rádio Tonantzin Guadalupe, rádio 

comunitária de um dos caracoles (assim são chamadas as comunidades 

zapatistas). Durante boa parte do texto o conto é narrado em primeira pessoa 

por Marinero, o próprio cavalo de Zapata, que, segundo a história, o teria 

levado ferido após um tiroteio a uma comunidade indígena para que o 

curassem. Na história, Zapata se recupera e segue a luta pela terra em outra 

região do país. Na vida real, este foi o momento do assassinato do 

revolucionário, que, no conto, nunca morre. A história termina assim: “O cavalo 

de Zapata anda por aí. Diz ele que não anda procurando um cavaleiro, alguém 

que o monte, pois. Não, ele diz que procura quem o entenda”. 

Não encontrei em material confiável o ano de publicação dessa gravura, 

tampouco o texto que a acompanhou. Encontrei, porém, uma outra hoja suelta 

sobre Zapata – dessa vez representado em carne e osso – intitulada El famoso 

caballo de batalla de Emiliano Zapata. O ano desta publicação também é 

desconhecido, mas, sabemos que Vanegas Arroyo e Guadalupe Posada 

trabalharam juntos de 1890 até a morte do artista em 1913, e que a figura de 

Zapata se torna pública já no início do século XX. Podemos entender, portanto, 
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que ele e seu cavalo são indissociáveis no imaginário popular desde aquela 

época. Zapata sempre será lembrado cavalgando em seu fiel companheiro 

equino. 

Voltando à Calavera Zapatista, para concluir a análise: o cavalo tão 

magro e tão alucinado, os ossos no chão e a caveira carregando uma arma são 

elementos que retratam a revolta dos campesinos indígenas em relação ao 

abandono ao qual se encontravam à época. Essa caveira cavalgando parece 

estar saindo de Chiapas ao sul do país rumo ao centro, no Distrito Federal, 

decidida a lutar por sua terra e reivindicar sua liberdade. 

 

6. As caveiras de Guadalupe posada são exemplos de cultura e 
comunicação popular? 
A hipótese inicial deste trabalho era a de que quando o povo manifesta-

se resistente aos que tentam impor uma cultura e luta contra as injustiças 

sofridas utilizando-se também da cultura popular, essa luta ganha força ao 

permitir ao povo reafirmar-se enquanto povo. Após algumas leituras e 

reflexões, porém, percebeu-se que a crítica manifesta no trabalho artístico de 

Guadalupe Posada não parte do povo, ainda que o represente. Surgiram, 

então, algumas indagações a serem respondidas: a que nos referimos quando 

utilizamos a palavra povo? Quem era o povo mexicano no final do século XIX e 

início do século XX? O que é o popular? 

No artigo “Posada and the “popular”: commodities and social constructs 

in México before the revolution”, o autor Thomas Gretton defende que o 

trabalho de Vanegas Arroyo era voltado à população metropolitana “menos 

rica” e “menos bem educada”. Porém, o povo não era um alvo definido do 

trabalho feito por Guadalupe Posada e Vanegas Arroyo: o consumo da obra 

por parte da classe trabalhadora metropolitana representou, na verdade, um 

ato constitutivo de uma posição na cultura. Gretton aborda a questão dos 

conceitos de povo e de popular: não é toda a não-elite cultural que forma o 

popular, e a excepcionalidade do popular não vem de sua relação com o povo. 

O processo de exclusão da elite cultural não é meramente econômico, mas 

especialmente cultural; é produto de uma variedade de diferenças entre a 

classe dominante e a dominada (GRETTON, 1994. p. 33. Tradução nossa). O 

povo na metrópole teve que encontrar formas para se diferenciar da elite 
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cultural e da classe trabalhadora emergente. O consumo de produtos 

representa um vetor cultural de diferenciação do povo das demais classes. 

Consumir hojas sueltas era uma forma de fazer isso: de diferenciar-se e afirmar 

uma posição na sociedade. 

Para Gretton, popular é o nome do processo de diferenciação que pode 

de fato trabalhar para excluir um grupo da cultura dominante, em vez de um 

conjunto de práticas que resultam em uma exclusão prévia (GRETTON, 1994. 

p. 40). O popular também pode dizer respeito à classe que, por exemplo,

durante o porfiriato, pedia para ser legitimada e representada. Já o povo não é 

o proletariado e não é a população nativa: é uma entidade não-elite distinta. No

caso do México, o povo emerge da raça indígena e do proletariado, mas, em 

nível de sofisticação cultural, esses grupos sociais são bastante distintos. O 

popular se mostra, portanto, como nome de uma relação. 

Os produtos de Guadalupe Posada e Vanegas Arroyo permitiam 

desenvolver uma distância da elite cultural baseada não na crítica consciente 

da opressão e da corrupção, mas, de forma contraditória, à participação nisso. 

A aculturação capitalista produz tanto a forma cultural do proletariado quanto a 

do popular. Aqui se pode estabelecer estreita relação com a teoria da 

reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin. 

Benjamin propõe um debate acerca da produção e da reprodução de 

trabalhos artísticos e a possível perda do caráter de arte no caso de uma obra 

reproduzida muitas vezes. “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento 

está ausente: o aqui e o agora da obra de arte, sua existência única, no lugar 

em que ela se encontra” (BENJAMIN, 2012, p. 181). Uma obra de arte que 

possui valor de culto em detrimento do valor de exposição se caracteriza 

enquanto uma obra que conserva sua aura, sua originalidade. O autor 

problematiza a questão comparando a pintura com a fotografia, e o teatro com 

o cinema. A pintura por ser única, e o teatro, por fazer-se arte no momento da

interpretação do ator e da apreciação do público, conservam seu valor de culto. 

Já a fotografia e o cinema são obras passíveis de serem reproduzidas muitas 

vezes; além disso, não representam uma criação estritamente humana, já que 

a máquina estaria interferindo na expressão do artista. No teatro, a atuação do 

ator é ali, naquele momento. No cinema, o ator poderá refazer uma cena 

inúmeras vezes até que esteja de acordo com o que deseja o diretor. Dessa 
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forma, a reprodutibilidade agregaria à obra maior valor de exposição e menor 

valor de culto. 

A implicância positiva da reprodutibilidade técnica tem íntima relação 

com a lógica cultural da modernidade: a democratização da arte; a 

“disponibilização” de trabalhos artísticos às massas, e não somente ao seleto 

grupo de pessoas capaz de pagar para ir à Paris e ver a Monalisa no Louvre. 

Para Benjamin, “a reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação 

da massa com a arte. Retrógrada diante de Picasso, ela se torna progressista 

diante de Chaplin” (BENJAMIN, 2012. p. 202). Dessa forma, “no momento em 

que o critério da autenticidade deixa de aplicar-se à produção artística, toda a 

função social da arte se transforma” (BENJAMIN, 2012. p. 186). 

Para os críticos, entender a arte exige recolhimento, enquanto o que 

procuram as massas é distração. A essa questão, Benjamin responde 

relacionando a percepção “distraída” das massas com a capacidade da arte em 

mobilizá-las. 

Mas o disperso também pode habituar-se. Mais: realizar certas 
tarefas, quando estamos dispersos, prova que realizá-las se tornou 
para nós um hábito. Através da dispersão, como ela nos é oferecida 
pela arte, podemos avaliar, indiretamente, até que ponto nossa 
percepção está apta a responder a novas tarefas. E, como os 
indivíduos se sentem tentados a esquivar-se de tais tarefas, a arte 
conseguirá resolver as mais difíceis e importantes sempre que possa 
mobilizar as massas. (BENJAMIN, 2012. PAGINA 209) 

A simplificação da mensagem e a reprodução das gravuras fazem da 

obra de Guadalupe Posada um exemplo da era da reprodutibilidade técnica. 

Antes da reprodução, porém, a produção dos desenhos não tinha nada de 

mecanicista. Pelo contrário: seu conteúdo carrega toda a subjetividade e a 

comicidade da conturbada passagem do século XIX para o século XX. Uma 

visão colocada no papel através das mãos de quem enxergava a realidade 

social de um mundo que caminhava a uma modernidade ainda difusa. 

Não é exatamente a linguagem que define um produto como popular, 

mas sim o resultado desse produto. As caveiras de Guadalupe Posada não são 

produto do povo, mas resultam para o povo; resultam em comunicação 

popular. 
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7. Considerações finais

Ao iniciar este trabalho, a imagem que se tinha de José Guadalupe 

Posada era a mesma que ocupa o imaginário da maioria dos mexicanos: a de 

que ele é um herói nacional por ter se dedicado à luta das classes populares 

por meio de sua obra. Após leituras e análises de suas gravuras, o 

reconhecimento de sua importância se dá de uma forma distinta. Guadalupe 

Posada não foi um militante assumido em prol de determinada classe, até 

porque não deixava de ser parte dessa classe trabalhadora. Especializou-se na 

arte de projetar a sociedade em imagens. Um artista que não foi reconhecido 

enquanto artista durante sua vida; talvez nem ele mesmo se visse enquanto 

um. Guadalupe Posada dedicou-se a criar e recriar cenas da capital mexicana 

de forma lúdica e pitoresca, agregando a suas gravuras simbolismos 

essenciais da cultura mexicana para divertir àqueles trabalhadores desiludidos. 

Ou seja, muito se supôs e pouco se analisou sobre a obra de Guadalupe 

Posada. Trata-se de um artista cuja obra possui uma carga simbólica 

incontestável e que merece reconhecimento, mas não pela razão que ainda se 

acredita hoje. 

Sobre as hojas sueltas de Guadalupe Posada e Vanegas Arroyo, 

conclui-se que são contrárias ao governo e favoráveis às massas; 

sensacionalistas e populares – enquanto uma relação – pois representam uma 

classe e resultam em comunicação para esta classe. Percebe-se que 

Guadalupe Posada falou do povo para denunciar sua condição, não falou do 

governo para denunciar sua má administração. Isso pode ter contribuído, 

inclusive, para que suas gravuras passassem batidas à censura da ditadura. 

Quanto às caveiras, entende-se que funcionaram – e funcionam – como 

um porta-voz da alma coletiva do México. Guadalupe Posada ilustrou a 

variedade de tipos populares de uma sociedade que passava por um momento 

de influências imperialistas, modernização e cultura política. Entende-se que a 

criação de personagens-caveiras tem a intenção em retomar uma característica 

essencial da cultura do México: a relação do mexicano com a morte, herança 

dos povos pré-colombianos, especialmente mayas e astecas, que ocupavam o 

território antes da chegada dos espanhóis. Ao utilizar este elemento tão 

significativo, Guadalupe Posada consegue representar o povo à sua altura, 

diferenciando-o da classe dominante – especialmente pelo estilo, já que as 
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escolas artísticas predominantes na época eram as europeias. Guadalupe 

Posada afirma essa identidade popular mexicana ilustrando textos de 

publicações de resistência, ou seja, o artista assume a voz do povo, 

representa-o e manifesta, em seu nome, a posição contrária ao governo que 

está no poder. Entende-se a obra de Guadalupe Posada como um exemplo da 

teoria da reprodutibilidade técnica de Benjamin, pelo fato de que, não fosse a 

reprodução massiva de suas gravuras, não haveria valor de exposição 

suficiente para motivar a identificação distraída das massas e mobilizá-las. 

Octavio Paz afirma que a crítica é uma manifestação da imaginação 

decidida a afrontar a realidade do mundo. Pois o que fez Guadalupe Posada foi 

abusar de sua capacidade imagética, de forma que suas caveiras zombeteiras 

se resumem em crítica. Sua atração pelo absurdo revelou uma sociedade 

desiludida que se viu representada em sua obra. Esses seres que seguem a 

existência apesar da morte representam uma metáfora do mexicano de ontem 

e de hoje. 
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O imaginário social da propriedade: o sentido de conivência do 

Estado construída no Eu 

Gustavo Borges MARIANO (Universidade Federal de Goiás)12 

Resumo: 

A propriedade privada, cujo significado se constitui na psique nos campos do 

imaginário, simbólico e real, ainda possui sentido individualista e absolutista na 

construção da cidade. O escopo desse trabalho é averiguar principalmente 

como a dimensão imaginária, o Eu e o narcisismo são cruciais nesse processo. 

Para investigar isso, esta pesquisa predominantemente teórica e qualitativa 

recorreu à revisão bibliográfica em psicanálise (FREUD e LACAN) e em 

filosofia (LIPOVETSKY e WARAT); a um trabalho de campo com fotografia 

conceitual de propriedades com irregularidades no município de Goiânia (GO) 

para reflexões visuais; e à análise de dados coletados na literatura e nas 

imagens. Constatou-se: que a cidade foi construída desordenadamente pela 

conivência do poder público; a relevância do imaginário capitalista, liberalista e 

individualista no desenvolvimento da cidade; a desconsideração do Outro e a 

falta de alteridade numa cidade fragmentada e abstrusa. Tais evidências 

revelam a necessidade de uma ressignificação imaginária da função social da 

propriedade pelo Estado e na estética do Direito. 

Palavras-chaves: imaginário, propriedade, Estado. 

1 Orientadora: Márcia Santana Soares (Universidade Federal de Goiás, Unianhanguera, UNIP). 
2 Graduando de Direito da UFG e coordenador discente do grupo de extensão KENOSIS - 
Pesquisa e Ação em Direito e Arte. 
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"A realidade não é outra coisa que uma dimensão do imaginário social. É um produto da 

cultura" (WARAT, 2004a, p. 237) 

1 - Introdução 

A preocupação inicial da pesquisa é fotografar propriedades em Goiânia 

que tivessem irregularidades com algumas normas, sejam federais, estaduais 

ou municipais. Ademais, já havia uma crítica na construção dessas fotos ao 

individualismo, pois optou-se por uma fotografia conceitual. O foco inicial seria 

o Direito, com o subsídio de outros conhecimentos da Filosofia, da Psicanálise

e da Arquitetura para enriquecer o trabalho, na tentativa de compreender a 

complexidade da existência das irregularidades. Ainda sem adentrarmos no 

campo social de forma mais direta com os sujeitos, primeiro nos colocamos 

questões quanto à ideologia individualista nesse imaginário social, que envolve 

imagem e simbólico, principalmente. 

O campo jurídico, sendo da ordem do simbólico, por se tratar claramente 

de um discurso, é construído a partir de fatos, seja para reprimir, seja para 

salvaguardar. Por isso a tutela da propriedade já se alterou muito e isso fica 

claro em nossa legislação. No Código Civil de 1916 ela era tratada como 

absoluta, portanto o indivíduo podia dispor dela como bem entendesse. No 

Código Civil vigente (2002), a função social da propriedade é pautada 

legalmente numa tentativa de desconstruir esse imaginário individualista. A 

propriedade, mesmo sendo privada e objeto de um indivíduo (mesmo que seja 

de uma família), tem sua conexão com o campo social: está conectada 

materialmente a outras propriedades, sejam privadas, sejam públicas. É um 

vizinho, uma rua, uma calçada, um córrego. O meio ambiente está todo 

integrado e conectado. 

Resumidamente, este é um esforço para desvendar a construção 

imaginária individualista sobre a propriedade a partir do imaginário de Lacan, e 

principalmente analisar imageticamente a propriedade privada imobiliária em 

Goiânia com as fotos tiradas para registro e para a crítica, a partir da fotografia 

conceitual realizada pelo autor e colaboradores no projeto de extensão. 
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O texto inicia com uma análise de imaginário e simbólico a partir de 

Lacan; depois explorando o individualismo contemporâneo com o apoio de 

Lipovetsky; seguido de uma análise dessa ideologia e sua influência no 

conceito de propriedade; até chegar à realidade da cidade de Goiânia, desde 

seus primeiros projetos até situações reais encontradas hoje, com o apoio de 

fotografias conceituais. Também se pode entender esse artigo explorando 

psicanaliticamente a construção do imaginário social individualista sobre a 

propriedade, com uma análise posterior disso na capital de Goiás com base em 

fotografias realizadas em campo. 

Essa construção teórica recai sobre as críticas ao afastamento da 

subjetividade do conhecimento científico e sobre a sociedade de Luís Alberto 

Warat. As relações sociais são deterioradas, os afetos são deixados de lado e 

substituídos por objetos que as mediam, transformando relações em consumo. 

A alienação e o desamparo do homem são pontos centrais para que o 

totalitarismo atinja a sociedade com seus excessos. 

O escopo, até o final do texto, é elucidar como a propriedade privada é 

reflexo narcísico desse totalitarismo estruturante da sociedade. 

 

2 - Imaginário individualista 
 

O imaginário fundamentalmente narcísico se estrutura principalmente no 

Eu. Ele é construído através das percepções do sujeito sobre as coisas que o 

rondam. Começa precipuamente com o entendimento do seu corpo, primeiro 

despedaçado, depois único, completo, uma unidade. As imagens que cria 

sobre as coisas são mentais, ou seja, sempre estão encravadas em sua 

subjetividade, por isso não há dissociação entre objeto e sujeito (GORI, 1998, 

pp. 194-195). Essa construção subjetiva perpassa pela palavra. É ela que insere 

significado ao que é visto e sentido. O discurso é mediador entre interno e 

externo, pois é ele que simboliza e explica o mundo. 

Ao apresentar algo como bom e melhor, qualquer um - e principalmente 

quem está se desenvolvendo em seus primeiros anos de vida - tende a 

entendê-lo como ideal a ser alcançado.  "No caso humano, a imagem ideal 

poderia induzir o desenvolvimento por ser modo de entrada em uma trama 

sociossimbólica" (SAFATLE, 2007, p. 28). A imagem se torna um escopo para 
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realizar um desejo dentro desse jogo de socialização, no qual o sujeito se 

integra com uma individuação concordante com a trama à qual foi apresentado. 

A criação dessas imagens no imaginário social são precipuamente 

vazias, são constituídas linguisticamente por semânticas valorativas. 

Originariamente não existe na natureza um ideal. Essa é uma construção social 

e simbólica. Por isso se considera "a descrição do Eu como lugar privilegiado 

de alienação" (ibidem, p. 29). Se a essência do objeto em si não é passada 

para o sujeito, a totalidade de sua compreensão imaginária é deficitária, 

portanto ele está alienado nessa imagem. "Daí a noção, central em Lacan, de 

que a verdadeira função do Eu não está ligada à síntese psíquica ou à síntese 

das representações, mas ao desconhecimento de sua própria gênese e à 
projeção de esquemas mentais no mundo" (grifou-se) (ibidem, p. 30). 

O desenvolvimento envolvido pelas imagens ideais coloca a 

personalidade do indivíduo num caminho guiado ao seu meio ambiente próprio. 

O Outro apresenta o desejo pelo discurso e esse é introjetado no sujeito. Assim 

o objeto se forma no interior do sujeito e não é real, como proposto pelos

racionalistas. A imagem se produz no interior do sujeito, pois emerge da 

palavra no laço social discursivo (LACAN, 2009, pp. 217-218). Dessa forma, o 

que é idealizado imageticamente é colocado para ser desejado. "É no outro, 

pelo outro, que o desejo é nomeado" (ibidem, p. 234). O desejo do homem é o 

desejo do outro e a coisa só existe em função do simbólico. Se ela não é 

apresentada com determinado conceito, não existe para o sujeito. 

O Eu se torna sede de desconhecimento, pois não está ligado 

diretamente com o sujeito, por causa da resistência. O imaginário, ligado 

principalmente ao eu, é da ordem do sentido, enquanto o sujeito está "partido 

entre os significantes do simbólico" (JORGE, 2005, p.46). 

As imagens "são contrações de tramas sociossimbólicas nas quais o 

sujeito se inseriu ao socializar seu desejo" (SAFATLE, 2007, p. 32). Por serem 

contratuais, o pacto de realização imagética é em seu princípio mítico, são 

criadas por estereótipos3. 

3 Lacan retoma no Seminário 1 o termo Vorbilden, que seria um modelo, um clichê, assim como 
fala sobre a linguagem e a miragem em Nomes-do-Pai, "naturalmente, a questão da origem da 
linguagem é um dos temas que melhor podem se prestar a delírios organizados, coletivos ou 
individuais. Não é o que temos a fazer. A linguagem está aí. É um emergente. Agora que 
emergiu, jamais saberemos quando nem como começou, nem como era antes que fosse" (p. 
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O mito é simbólico pelo modo com que faz convergir o significado 
ontológico do real e sua designação pela palavra. Essa convergência 
se dá pela duplicação imagética, metafórica e metonímica, da 
dimensão cíclica e infinita da natureza. A permanência do significado 
é tanto mais forte quanto mais carrega para a dimensão sígnica o que 
é evidenciado como a dignidade, força e elevação de todos os 
processos vitais, expondo a dramaticidade própria das forças cujo 
embate constitui a razão de ser de toda a existência. Trata-se da 
conexão imediata, como símbolo, da tradução imagética do real e dai 
intenção significante, índice do movimento de apropriação e 
apoderamento cognitivo do real. 
Nesse sentido, sujeito e objeto se coadunam no plano da 
transitividade imagética, em que os limites entre a intenção e a coisa 
se diluem proporcionalmente à profundidade com que a natureza é 
apreendida nos limites miméticos da imagem. (FREITAS, 2014, 
p.213) 

Antes mesmo de nascer, a pessoa está inserida no campo simbólico. 

Por isso, ele é exterior ao sujeito e este é sujeito ao simbólico. São as 

representações do mundo físico e do discurso que são repassadas aos novos 

sujeitos. Enquanto há um reino de imagens, elas só fazem sentido com a 

significação. 

[...] se a imagem reina, ela não governa. Então ela se articula com a 
representação mesma (o simbólico) da relação de poder. 
Representação que vela e revela o real, que o escamoteia e o 
envolve num jogo permanente de reconhecimento e 
(des)conhecimento. (CERQUEIRA FILHO; NEDER, 1997, p. 38) 

O inconsciente é estruturado como linguagem, portanto esta tem seu 

valor funcional no surgimento do que não fica tão acessível ao consciente. 

Trata-se do insabível, do não-saber, desse desconhecimento que é o "saber 

Outro" (JORGE, 2005, p. 66). 

A linguagem tem seus mecanismos que não deixam transparecer 

claramente as intenções dos discursos. As ideologias são transferidas sem um 

esclarecimento de suas limitações e de suas finalidades para a sociedade, que 

é construída com o desejo inserido em um sujeito. Este sujeito, que nasce na 

trama simbólica, já nasce no meio de uma ideologia. Se alguém nasceu em 

1970 e outro nasceu em 1994 aqui no Brasil, duas ideologias diferentes (mas 

24), depois fala da palavra como miragem quando se acredita sempre em sua significação 
sendo aquilo que ela designa. Cf. LACAN, Jacques. Nomes-do-Pai. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005. Warat, que também se volta à linguística, aborda o estereótipo como o 
significante que tem significado dado como natural, e por isso condiz com a realidade, sem que 
sejam consideradas quaisquer questões subjetivas (sentidos corporais, ideologia, momento 
político etc.) 
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não tão diferentes por causa de uma presença ainda do liberalismo, mesmo 

que na figura do neoliberalismo) foram colocadas para tais pessoas, e suas 

experiências em seus desenvolvimentos serão de cunhos diferentes. Um vive 

numa Ditadura Militar e outro vive num Estado Democrático. Politicamente são 

inseridos diferentemente na sociedade. A noção do que é sociedade, espaço 

público e cidadania são diversos. 

"A língua é uma forma e não uma substância" (WARAT, 1995, p. 30), o 

que a torna propícia para ser manuseada para que ocorram as associações 

entre significantes e significados, além de cristalizar significados (ibidem, p. 

32). A linguagem tem as funções de persuasão, legitimação e antecipação. A 

forma como ela aparece pura e simples, como se tudo fosse naturalmente dado 

como verdadeiro, legitima essa natureza de realidade objetiva ao imaginário. 

Ela nos persuade a pensar assim, a construir nosso mundo como se ele fosse 

objetivo. Por isso antecipa significados, que não necessariamente alcançam a 

complexidade de fatos e objetos. Quando essa associação é realizada, o uso 

de um signo estará atrelado ideologicamente ao que foi ensinado ao sujeito. "O 

sentido gira em torno do dito e do calado" (ibidem, p. 65), do que está óbvio e 

do que é inconsciente. É por essa passagem "invisível" que se estabelecem 

concepções de mundo, que envolvem o sujeito de forma estruturante, pois as 

palavras têm impactos emotivos e geralmente cobrem (secretamente) juízos de 

valor (ibidem, p. 68). 

Desde Hobbes, o individualismo teve uma relação forte com os súditos e 

o soberano. A construção do soberano como um indivíduo, mesmo que

abstrato, colocou o Estado como sujeito e o individualizou. Os indivíduos foram 

se compreendendo cada vez mais como autônomos (não no sentido kantiano). 

Os sujeitos se compreendem como isolados, o eu é uma unidade. A disciplina 

sobre os corpos é resultado da utilização do saber como poder, que são 

refletidos na linguagem moderna, que se contrapõe à Idade Média. Como havia 

a necessidade naquele momento de uma desvinculação do conhecimento 

advindo apenas da Igreja, os indivíduos teriam mais autonomia para 

construírem isso sozinhos. Além dessa autonomia do saber, eles teriam mais 

independência para atuarem política e economicamente. Este foi um modo de 

subjetivação, associando essa nova realidade como verdade dentro dos 

processos de produção de sentidos. O resultado é: uma uniformização da 
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multidão como um corpo construído por fragmentos separados, os indivíduos, 

que são controláveis por uma sintonia programada (ROCHA, 2014, p.114 e 

ss.). 

A simbolização do "eu" como individualidade estabelece o seguinte 
efeito de verdade: é-se senhor de si, das suas ações e do seu 
discurso, e comente deles. O "eu", senhor de si, deve comandar uma 
máquina, um corpo, ao menos para si, coerente, controlável e 
transparente; portanto, responsabilizável. Verdades que fazem parte 
do plexo de sentidos produzidos pelo "eu unitário" (ibidem, pp. 133 e 
134). 

Essa responsabilização do sujeito volta suas pulsões para si, ou seja, 

seu dispêndio pulsional é direcionado para seu Eu. Esse movimento narcísico é 

imprescindível para compreender que seus objetos, que fazem parte de si 

(porquanto seus significados estão em sua mente), são também muito 

investidos libidinalmente. 

Como expõe Lipovestky (2005), há um processo de personalização na 

pós-modernidade que amplia as possibilidades de escolha do sujeito, o 

colocando como livre para consumir (objetos, relações, verdades etc.).  

Trata-se, hodiernamente, como explica Warat, de um homem perdido. 

"Um homem perdido entre objetos personificados e erotizados. As coisas 

personificadas para que os homens fiquem coisificados, circulando socialmente 

como mercadorias" (2004a, p. 220). 

A sedução pelo consumo de tudo "dirige o nosso mundo e o remodela" 

com uma homogeneização e uma "austeridade pela satisfação dos desejos" 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 3). As motivações pessoais, a espontaneidade, a 

cultura do feeling, tudo é uma "esterilização cuidadosa do espaço público e da 

linguagem" (ibidem, p. 6) nessa sedução. A linguagem se torna meio 

persuasivo dela. É erigido um reinado do indivíduo a partir de seu isolamento: o 

indivíduo é fechado em si, é responsável por si e é livre para realizar o que 

quer. A apatia dessa ideologia supera a alienação, dita por Karl Marx. A apatia 

reflete em todo o comportamento do indivíduo pela sua indiferença. O 

capitalismo invade qualquer troca, qualquer relação, pois ele "funciona pela 

libido, pela criatividade e pela personalização" (ibidem, p. 20). 
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Em um sistema organizado de acordo com o princípio de isolamento 
"suave", os ideais e valores públicos não podem deixar de 
enfraquecer, permanecendo apenas a busca do ego e do próprio 
interesse, o êxtase da libertação "pessoal", a obsessão do corpo e do 
sexo: hiperinvestimento do privado e, consequentemente, 
desmobilização do espaço público. (grifamos) (ibidem, p. 25) 

3 - A propriedade 

O interesse público, apenas no século XX, começa a ganhar força, 

principalmente com o Direito Administrativo sendo criado e regularizando os 

Estados frente ao Povo. A propriedade, portanto, ficou à mercê do imaginário 

individualista. As casas, os prédios, estes imóveis, comerciais ou residenciais, 

não demonstravam uma organicidade social com a cidade. O espaço público 

para muitos, até hoje, é entendido como "de ninguém". O espaço privado se 

torna hipervalorizado e tem seu investimento libidinal narcísico. 

A propriedade privada é fundamentada nos valores da Revolução 

Francesa e da Industrial: liberdade e igualdade (a fraternidade é fragmentada e 

não corresponde a uma solidariedade completa). Como aponta Fachin4, o 

entendimento de propriedade atendeu muito bem aos interesses burgueses, 

que colocaram o mercado como verdadeiro condutor da sociedade, para sua 

liberdade e igualdade. A propriedade se tornou símbolo de autonomia 

econômica e política. Nessas condições, os sujeitos são englobados por essa 

ideologia de que consumindo, se equiparam aos outros em liberdade. 

Aponta Maldaner (2012, p. 18) que o individualismo proprietário é 

abstrato, porque a propriedade que cada um tem a seu dispor é uma criação 

simbólica para essa autonomia do indivíduo. A propriedade se torna um direito 

e ganha relevância. Quem não a tem, não tem direito, é excluído e 

invisibilizado. Isso é uma construção jurídica, portanto fictícia. Essa contração 

da trama simbólica jurídica é um estereótipo criado para favorecer quem é 

proprietário. "Ao proprietário, toda a força da ordem jurídica" (CORTIANO 

JÚNIOR, 2009, p.151), afinal deve-lhe ser garantida a proteção à propriedade e 

uma ordem social de segurança a ela.  

A abstração do direito à propriedade é de que determinado espaço, 

principalmente o imóvel urbano, é unitário e individual, pode ser alienado e 

4 Cf. FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto 
Alegre: Fabris, 1988, p. 16 e ss.  
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disposto por ser domínio pessoal (MALDANER, ob. cit., p. 22), portanto trata-se 

de uma construção imaginária e simbólica, que colocam o desejo do sujeito a 

esse ideal de propriedade. 

Nesses termos, se a liberdade implica em ser proprietário de si 
mesmo, de suas capacidades e dos frutos de seu trabalho, e se a 
apropriação privada se legitima pelo trabalho que se realiza, é 
possível concluir que a propriedade privada é a própria liberdade do 
sujeito externalizada. Se se pensar em termos de propriedade da 
terra, essa constatação é muito relevante, pois significa que o espaço 
territorial do qual se apropria o indivíduo não apenas lhe garante o 
sustento, mas também constitui expressão direta de sua 
subjetividade. (ibidem, p. 23) 

A propriedade como reflexo da subjetividade coloca o imóvel mediado 

por um espelho com o sujeito. Uma propriedade privada urbana é imagem 

virtual do sujeito do inconsciente. O individualismo é duplamente explorado nos 

dois significantes: propriedade e proprietário. 

As características e valores associados à propriedade são o 

absolutismo, a liberdade e a segurança (esses últimos dois são direitos 

fundamentais da primeira fase). 

4 - Uma Goiânia 

A cidade de Goiânia nasceu, por contingências do tempo, imersa na 

ideologia individualista, seja pela época em que começou a ser projetada 

(década de 1930), seja por questões políticas e econômicas. 

O primeiro projeto da nova capital de Goiás foi feito por Atílio Correa 

Lima, que foi substituído após rescindir contrato com a Administração por 

Armando Augusto de Godói. Tânia Daher (2009) relata parte dessa história e 

revela que o primeiro tinha a preocupação de criar uma cidade conectada ao 

homem, ao campo. Tinha a influência do pensamento inglês daquela época, 

que imaginava cidades-jardim. Diferente do pensamento funcionalista dos 

arquitetos franceses. 

O primeiro projeto de Goiânia iria integrar o homem ao espaço urbano, 

daria preferência a ele em detrimento do aspecto econômico.  

Para Unwin, a industrialização destruiu o espírito comunitário que 
existia no passado, mas a cidade-jardim seria uma tentativa de 
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retornar esta relação de solidariedade entre os habitantes, de deveres 
da comunidade, no lugar do sentimento individual. (DAHER, 2009, p. 
80) 

A alma da cidade seria a administração e uma sociedade menos 

individualista (ibidem, p. 81) para os ingleses. Como Goiás era formado por 

grandes latifúndios e a cidade de Vila Boa (capital do Estado) era muito 

provinciana, o projeto relacionaria de forma orgânica o campo e a cidade 

modernista. Deixaria-a aberta para seu crescimento, sendo que inicialmente 

projetada para 50 mil habitantes, e haveria cidades-satélite para acolher os que 

não "coubessem" na cidade. Além de haver a parte rural em torno que seria a 

fornecedora dos produtos essenciais para cidade. Então relacionariam 

mutuamente a cidade industrializada com o campo. Não haveria diferenças 

sociais, com zoneamentos excluídores e ligados à condição socioeconômica. 

Com a alteração do arquiteto, a ideologia proposta também foi alterada. 

Armando conseguiu recriar Goiânia em sua idealização francesa: um traçado 

funcional e individualista, sem o elemento de alteridade. 

Godói, ao fixar o espaço de Goiânia dentro de um perímetro fechado 
e limitar sua população, desestrutura a ideia de expansão da cidade, 
como propusera Atílio, claro e funcional. Godói não entendeu o 
significado da cidade-jardim, muito maior que um simples traçado 
físico. Ele não teve a lucidez de prever que a realidade econômica, 
social, e política não admitiriam essa proposta. Consequentemente, o 
seu traçado físico não teria êxito, pois só sobreviveria no espaço se 
fosse assegurado pela sociedade idealizada por Howard. Quanto à 
planta de Atílio, apesar de ter um desenho harmonioso e elegante, a 
busca pela funcionalidade tão perseguida configurou-se em um 
traçado racional, sóbrio e integrado ao sítio. (DAHER, 2009, p. 84) 

A modernidade chegando ao Brasil, naquela década do Governo de 

Getúlio Vargas, significava evolução. Uma revolução de um Estado atrasado 

em relação à Europa. Seria uma maneira de criar um ambiente propriamente 

moderno, novo, inovador. Um espaço moderno estaria relacionado a mentes 

modernas. A industrialização chegaria a Goiás e o centro do Brasil seria mais 

um foco de importância no mercado. 

O problema é que essa projeção urbanística não foi tão bem utilizada 

pelos habitantes. Desde sua criação, os lotes e propriedades foram sendo mais 

explorados e qualquer traço de aspecto humano da cidade foi desaparecendo. 

Goiânia perde a dimensão humana. O humano perdeu seu papel fundamental 

na cidade. Se antes ela chegou a ter um aspecto bucólico, com certeza a 
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vontade incessante de modernização encaminhou o espaço urbano para a 

exploração das imobiliárias. Essa busca incessante pela modernidade continua 

se reproduzindo em malefícios à cidade, como aponta Wolney: 

A questão da urbanidade recente manifesta-se na própria estrutura 
da cidade. Por exemplo, em Goiânia, constrói-se, faz a rua, põe o 
meio-fio e acabou: nem pensamos na calçada. Vários bairros nem 
têm calçada, as pessoas caminham é pela rua mesmo. E assim, as 
pessoas não usam a calçada, que se torna então um espaço meio 
privado, por conta do morador, que faz nela o que quer, ocupa 
privadamente, com equipamentos próprios. E a rua fica por conta do 
carro. (2009, p. 122) 

E Chaul complementa: 

Hoje, sob o ponto de vista da arquitetura, a calçada faz parte do 
edifício, não como um lugar de transitar, mas como um elemento 
paisagístico do edifício. [...] a calçada não é do indivíduo, ela é um 
espaço público, ela está inserida na rua. E aí é novamente esse 
paradoxo: como é que as pessoas se apropriam da cidade, você vê 
pouca gente andando na rua, ninguém anda a pé, diferente dos 
bairros de periferia. (2009, pp. 122 e 123). 

A capital de Goiás se tornou imprópria para pedestres. Ou seja, a 

territorialidade pública é ocupada por interesses pessoais de outros, que se 

manifestam pelo seu individualismo, pelo seu senso de propriedade. O bem 

público como "de ninguém", portanto propício para apropriação. A calçada se 

torna espaço do proprietário do imóvel. Realmente o passeio público ligado a 

ele é de sua responsabilidade de cuidado. Contudo essa é uma condição para 

se ter o imóvel, não um direito à propriedade. É um dever. O direito é do 

cidadão de caminhar tranquilamente, sem impedimentos, sem barreiras, sem 

contingências físicas. Não é o que os goianos têm compreendido. 

5 - Fotografando: imaginário em imagem 

A imagem de uma residência representa um lar. A estrutura física do lar 

é marcado pelo valor simbólico que é dado a ela. A relação é diretamente com 

o objeto, portanto consigo mesmo. O lar é um abrigo ao nosso corpo. Uma

casa é a personificação do lar, é a manifestação representativa dos desejos da 

pessoa num espaço físico. Por isso contribui para "algo no interior" da pessoa, 

sendo "centro vital de permanência e liberdade, de descanso depois do 

esforço, de se ser totalmente o próprio" (ARAS, 2010, p. 556). 
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Na busca dessa segurança através da liberdade, as pessoas 

individualistas se desligam do simbólico jurídico e social para continuarem se 

satisfazendo no ambiente da cidade, usufruindo de ruas e calçadas. Por isso 

resolvemos registrar ocorrências em fotografias. 

As seguintes fotografias foram realizadas nas ruas de Goiânia, após 

uma pesquisa de irregularidades em propriedades. Nem todas as fotos serão 

aqui reproduzidas. Estas são uma amostra do conjunto, que servem para 

elucidar a proposta de realizar uma crítica com a fotografia conceitual. 

Imagem 1 - acervo do autor 

Imagem 2- acervo do autor 
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Imagem 3 - acervo do autor 

Imagem 4 - acervo do autor 

As situações retratadas não são tão evidentes sem uma explicação 

breve das infrações ocorridas. A primeira é uma apropriação indevida do 

espaço público, em que o lote invade a via pública (bem público), impedindo a 

passagem de motos e carros (sendo que não houve autorização do Poder 

Público). A segunda é o fechamento de uma via de circulação pública. A 

imagem 3 retrata invasão da calçada, com depósito de material reciclável. E a 

última é referente à execução da obra sem modificação no projeto apresentado 

na prefeitura (esse é um prédio de Art Déco, que não poderia ser alterado ao 

bel prazer do atual proprietário, por se tratar de patrimônio histórico goiano).  

Nesses casos, apenas a última obra está embargada. Na terceira, nada 

executarão, pois o lixo nas calçadas de Goiânia se tornou algo comum 

(especialmente em 2014). A imagem 2 também passa por muitos 

despercebida, mesmo que haja uma placa indicativa da rua daquele 

"condomínio" que moradores ali criaram (essa rua tem diversas residências). 

No primeiro caso, já há processo instaurado pelo Ministério Público de Goiás. 
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Outro fator a ser observado é a finalidade dessas propriedades, apenas 

a segunda (do "condomínio fechado") é residencial, a primeira e a última são 

comerciais e a Imagem 3 é de um lote com edifício em construção, portanto, 

ainda sob controle da construtora. 
No primeiro plano das fotografias há o que denominei de Boneco Real. 

Ele foi criado com a pretensão de emergir a crítica à propriedade privada e 

suas irregularidades. 

Ele posiciona o sujeito como o indivíduo e também como sujeito do 

inconsciente: ao mesmo tempo em que tem uma forma bem definida, tem a cor 

que é a junção de todas elas, podendo indicar excesso ou vazio (excesso de 

hipervalorização do espaço privado e o vazio ligado à apatia). 

O boneco real é um objeto que representa figurativamente o "homem 

perdido". 

Seu nome tem uma pluralidade de significados, alguns deles podem ser 

descritos da seguinte forma, levando em consideração a palavra "real": 

 

I. Real está ligado etimologicamente à res - coisa - por isso denominam o 

Direito das Coisas de Direitos Reais, pois se referem ao direito que se 

há sobre as coisas; 

II. Essa é a realidade do indivíduo, mesmo que não o represente em toda 

sua complexidade. Trata-se de uma realidade fática de individualismo. 

III. O boneco representa o indivíduo como um rei absolutista; é o reino do 

indivíduo; e o sentido absolutista que dá à propriedade, que está em si 

mesmo; a coroa de dinheiros é o que simboliza essa correlação. 

IV. Ao não conhecer tudo de si mesmo, o Real lacaniano trata desse não-

saber, uma parte dos desejos que não é alcançada pela linguagem 

nem pela análise. Esse desconhecido é obscuro e se encontra em um 

não-lugar. 

V. O Real também é nossa moeda brasileira, portanto representa a 

máquina capitalista com sua ideologia mercadológica que se sobrepõe 

à sociedade como comunidade. Seus laços são rompidos e passam a 

ser mediados por objetos de consumo (coisas) entre eles, a 

propriedade. Coisa esta que é reflexo da identidade subjetiva de seu 

proprietário. 
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Após essas breves explicações, analisamos que em primeiro plano está 

o interesse, o poder, o controle sobre a propriedade e sobre a cidade, a

ganância, o lucro. Nas palavras de Lipovetsky (2005), há uma representação 

clara da sedução do processo de personalização com: a busca pela segurança, 

economia livre, ideologia do indivíduo livre autônomo e semelhante aos demais 

(p.8), reinado do indivíduo, isolamento, hedonismo, "indivíduo soberano, 

informado, livre", autogestão (p.10). O homem perdido que perde seus vínculos 

diretos com os humanos, se relaciona bem com o capital, seja estético, afetivo, 

psíquico, erótico etc. 

A integração desses quatro locais diferentes se realiza por persuasão do 

processo individualizador. O político e o social são suprimidos dessa realidade. 

O desejo é apenas voltado para si, sem levar em consideração o outro e o 

Outro. A lei é jogada no ar e as outras pessoas que procurem outros territórios, 

pois aquele é daquele rei que se colocou como proprietário do espaço. Quais 

relações são ignoradas? Na Imagem 4 não se considera a cidade, a arte, a 

população e o valor histórico do prédio, que é um símbolo cultural. Nas outras, 

há claros impedimentos de transição das pessoas. O impedimento de 

passagem é grave, pois o passeio público é exatamente o local onde o 

pedestre deve transitar. Ocupar esse espaço é uma invasão. É uma 

apropriação indevida de espaço público, destinado a todos, independente de 

haver grande ou pequeno fluxo. Uma rua ocupada é uma impossibilidade de 

mobilidade. A liberdade dos que ali podiam ir é restringida por alguém que 

estende seu território indevidamente, pois este acha que tem liberdade para 

assim agir. Uma liberdade é a morte de outra. Sendo que a liberdade que 

aprisiona não é liberdade, é libertinagem. 

Atenta-se, portanto, que em segundo plano se encontra a verdadeira 

liberdade, não aquela tomada pelos desejos consumistas como exploração do 

espaço sem limites. Nesse plano, atrás do indivíduo, está a propriedade que 

deve ser entendida hoje, nos ditames de sua função social. 

6 - Transmodernidade: a função social da propriedade para a ética e 
estética do Direito 
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Conceber um espaço para milhares de pessoas viverem e conviverem é 

extremamente complicado. Goiânia não foi planejada para mais de um milhão 

de pessoas, como há hoje. O desenvolvimento da cidade é uma estruturação 

orgânica que deveria ser mais bem acompanhada pelo poder público, que em 

várias situações não fiscaliza adequadamente, até porque os eventos são 

tantos que é difícil acompanhar. A cultura individualista é extremamente 

disseminada. A imagem da propriedade como livre é a mais aceita. 

Na transmodernidade, há excessos de todas as naturezas e finalidades. 

Não obstante Warat aponta caminhos filosóficos para reflexão cotidiana: 

primeiramente deve-se realizar uma revolução ética, política e estética e 

epistemológica. É na compreensão ressignificada de certo e errado; de 

cidadania; do belo como valor; e de um conhecimento que não nega a 

subjetividade, o que permite reestruturar as subjetividades individualistas. 

A autonomia como fuga da alienação (WARAT, 2004c, p. 520) é a 

possibilidade para refletir criticamente sobre as ações que podem desencadear 

em prejuízos à liberdade dos outros. Ela "requer a aceitação do outro como 

condição de produção da própria identidade" (ibidem, p. 443). A autonomia só 

é possível se hovuer alteridade. 

A liberdade não fica mais ligada à libertinagem. Trata-se de um respeito. 

A liberdade se torna "terra de solidariedade" (ibidem, p. 517). "Somos livres 

quando aceitamos e entendemos, pelos sentimentos, a diferença do outro" 

(ibidem, p. 518). A democratização da territorialidade ocorre se há uma 

sensibilização pelo mal que se pode causar a alguém, na supressão do direito 

do outro.  

As construções sobre a verdade na história encobrem todo o 

pensamento individualismo com a persuasão do discurso. Como se ele não 

fosse propulsor de pulsões voltadas para a posse e para a propriedade. 

Chegou-se num ponto de "saturação do desejo" que é tão intenso que 

alcançou os "sentimentos de vazio" (WARAT, 2004c, p.496), afinal, as 

seduções são tantas e é uma máquina publicitária tão intensa, que tudo gira 

em torno da coisa (res), e a realidade passa a ser dessa natureza (voltada aos 

objetos). 

A reiteração da imagem da propriedade com a liberdade e segurança 

está intrinsecamente ligada à ideologia individualista, que comanda a 
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continuidade dessa reprodução linguística. Ha um "poder das imagens" e 

"imagens como poder" (ibidem, p.494). Politicamente, portanto, essas imagens 

continuam sendo reconstituídas no imaginário social. Por isso, 

a construção das contra-imagens requer a recuperação do espaço do 
político na sociedade. Um desejo de significação que as massas 
perderam. Hoje as massas são apáticas até para consumir as rotinas 
das significações impostas. (WARATmanifesto, 2004, p. 206) 

7 - Considerações finais 

Constatou-se: que a cidade foi construída desordenadamente pela 

conivência do poder público, que continua permitindo que uma cultura 

individualista se reproduza, negando direito à liberdade e igualdade dos 

cidadãos; a relevância do imaginário capitalista, liberalista e individualista no 

desenvolvimento da cidade, que se manifesta, no objeto estudado, através do 

abuso do poder de propriedade5; a desconsideração do Outro e a falta de 

alteridade numa cidade fragmentada e abstrusa, por não se atentar pelos 

direitos dos outros num plano social. 

 A ressignificação imaginária da função social da propriedade pelo 

Estado e na estética do Direito é essencial. A função social da propriedade se 

refere precipuamente às interferências dela na sociedade, qual é sua finalidade 

naquele meio para sua existência.Numa sociedade que pensa ecologicamente, 

a solidariedade é fundamental. Ajudar pode ser simplesmente não prejudicar. 

Este é o caso de irregularidades em propriedades. 

A democracia na cidade de Goiânia só pode se restabelecer se houver 

uma harmonia cultural que enxerga o Outro. O Outro deve estar no centro do 

projeto identificatório, que se faz com atitudes cotidianas e transferenciais. O 

Outro não é só uma pessoa materializada, é o direito do outro, que existe 

abstratamente no sistema jurídico. 

Hodiernamente, o goiano que se considera livre para gozar e dispor 

como quer de sua propriedade é a representação da libertinagem. 

5 Utilizamos a expressão "poder", porque é assim que encaram a relação co ma propriedade. A 
posse política sobre um espaço, que transcende um direito. Pois um direito que se choca com 
outro direito é relativizado e encontram limites. O "homem perdido" (individualista) é seduzido 
pelo poder que tem sobre a propriedade. 
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Consequentemente hoje não basta mais a funcionalidade e o 

cartesianismo para se colocar de forma pretensiosamente objetiva na 

realidade. "Penso, logo existo" deve ser substituído para uma reflexão crítica 

com: "relaciono-me com o outro, logo existo" (WARAT, 2004b, p.534). 
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Fetiche, Imaginário e Mídias Visuais: a comunicação através do 
dress-code

Havane Maria Bezerra de MELO1 (Universidade de Brasília) 
Orientadora: Selma Regina Nunes Oliveira (Universidade de Brasília). 

Resumo 

Este trabalho pretende explorar o fetiche em suas diversas formas. Primeiro, 

baseado nos estudos de Freud, apresentando-o como um tipo de parafilia para 

depois explorar seu imaginário, sua influência na sociedade atual e sua 

interferência sobre os meios de comunicação predominantemente visuais, 

especialmente nas histórias em quadrinhos e no videoclipe. Para tanto, 

utilizamos como metodologia a análise do conteúdo imagético de alguns 

trabalhos específicos de quadrinho, fotografia e clipes de música que utilizam a 

ideia de fetiche para expandir suas narrativas. Também levamos em 

consideração a construção do dress-code para comunicação do imaginário 

entre indivíduos e a utilização deste conceito nas obras analisadas. Assim, 

procuramos esclarecer como o fetiche, a moda e o dress-code auxiliam na 

transmissão do imaginário. 

Palavras-chaves: comunicação, imaginário, dress-code 

1  Formada em direito pela Faculdade de Direito do Recife na Universidade Federal de 
Pernambuco e mestranda em comunicação pela Faculdade de Comunicação da Universidade 
de Brasília. 
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1. Fetichismo

- Qual o seu fetiche? 

Tente sinceramente responder a esta pergunta e verá que, a não ser 

que você já possua um objeto claramente definido, terá dificuldades. 

Provavelmente você buscará algo em sua memória imagética ou nos clichês 

que você conhece. E, se você realmente levar a sério essa pergunta, vai querer 

saber a que estou me referindo antes de responder. 

O fetiche pode ser trabalhado sob diferentes esferas.  

Segundo o dicionário Aurélio, a palavra fetiche possui dois significados: 

1. Objeto a que é prestada adoração ou que é considerado como tendo

poderes sobrenaturais. 

2. Objeto, parte do corpo ou tipo de comportamento que provoca

excitação sexual. 

Mas as coisas não são tão simples assim. 

Um dos primeiros estudos sobre o tema está no campo da antropologia 

e foi encabeçado pelo antropólogo Charles De Brosses (1709-1777), para 

quem o fetichismo era um tipo de pensamento referente ao culto de objetos 

inanimados, divinizações de animais e de fenômenos naturais inconstantes 

(SILVA, 2013). Este pensamento foi baseado no estudo dos cultos de tribos 

africanas, mas esta ideia de fetiche pode ser transportada para fenômenos 

como a adoração de totens por culturas indígenas ou a adoração ao bezerro de 

ouro, episódio descrito na bíblia cristã. Assim, o termo fetichismo, quando 

formulado por Brosses é uma derivação da palavra fetisso da língua 

portuguesa antiga que corresponde à palavra feitiço no português atual (SILVA, 

2013). 

Quando o pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet (1857-1911) iniciou 

seus estudos sobre fetichismo sexual, utilizou o conceito em analogia ao 

fetichismo religioso afirmando que o sujeito acometido de fetiche era um 

adorador que atribuía poderes sobrenaturais a objetos inanimados. De acordo 

com sua teoria comparativa, no fetiche sexual, a adoração religiosa era 

substituída pelo apetite sexual. Naquele período, vale ressaltar, os genitais 

tinham finalidade primordial de reprodução e conceitos como monogamia e 

religiosidade importavam para a sociedade de forma bastante diferenciada de 
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como os conhecemos na atualidade, condições que interferiram nas 

conclusões dos estudos de Binet. 

Sigmund Freud (1856-1939), por sua vez, aprofundou os estudos sobre 

fetiche utilizando inicialmente algumas ideias de Binet desenvolvendo este 

tema em cinco obras, cada uma com suas próprias impressões sobre o tema: 

Três ensaios sobre a teoria sexual (1905), Sobre a gênese do fetichismo 

(1909), Uma lembrança da infância de Leonardo da Vinci (1910), Fetichismo 

(1927) e A divisão do ego no processo de defesa (1938). 

Nos textos de Freud sobre o tema, encontramos vários estudos de caso, 

incluindo Leonardo da Vinci através da leitura de suas biográficas, e o 

desenvolvimento de ideias como libido2,  complexo de castração3, escopofilia4, 

clivagem do eu 5 do eu e a revisão do que Freud entendia até então por 

neurose e psicose.  

A medicina atual superou o conceito antigo de perversão sexual e 

atualmente considera o fetiche uma parafilia, ou seja, comportamentos sexuais 

diferentes daqueles aceitos pela sociedade. Assim como Freud, a medicina 

atual considera que tais atitudes sexuais podem ser praticadas por pessoas 

ditas normais, não caracterizando um transtorno se sua prática está associada 

a uma vida sexual saudável. Sedo assim, o fetiche pode estar presente tanto 

em pessoas apaixonadas como no estágio em que o objetivo sexual parece 

ainda inatingível. 

Para melhor esclarecer, alguns tipos mais comuns de parafilias são: 

2 Freud aponta que a necessidade sexual é ativada pela pulsão sexual denominada de libido, a 
qual ele vai demonstrar ser instável e indefinida em sua obra Três Ensaios. 

3 Para Freud, o complexo da castração acomete o indivíduo do sexo masculino ao perceber 
que sua mãe não possui pênis, o que o leva ao temor da castração que pode ser causa de 
homossexualidade ou de criação de um fetiche, como por exemplo, o fetiche pelos pés – parte 
do corpo que a criança vê antes dos genitais, quando olha para cima – ou por veludo, renda e 
outros tecidos, que remetem à roupa íntima da mãe que cobre seus genitais, até então 
desconhecidos. 

4 Prazer sexual em olhar órgãos genitais ou em exibir o seu. 

5 Também conhecido como cisão do ego, significa a coexistência de duas atitudes mentais em 
relação a um aspecto da realidade, sendo um fenômeno com fins defensivos que ocorre no ego 
e está relacionado com fetiches, perversões e psicoses. Para mais detalhes, acesse: 
http://www.medicinapsicossomatica.com.br/glossario/clivagem.htm 
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1. Fetichismo: quando o interesse sexual está voltado para objetos ou partes

do corpo, normalmente extremidades como mãos, pés, cabelos e nariz. 

2. Fetichismo transvéstico: quando homens heterossexuais usam roupas

femininas durante situações sexuais. Só é considerado uma parafilia quando 

feito de forma repetitiva e exclusivamente para obter prazer sexual. 

3. Exibicionismo: indivíduo mostra seus genitais a estranhos, geralmente em

público. A reação de surpresa é que lhe desperta excitação e prazer sexual. 

4. Frotteurismo: para obter prazer sexual, o homem necessita tocar e esfregar

seu pênis em outra pessoa sem o consentimento desta, excitando-se e 

masturbando-se. Costuma ocorrer onde há concentração de pessoas. 

5. Masoquismo e Sadismo sexual: quando a pessoa tem necessidade de ser

submetida ou de provocar sofrimento, físico ou emocional, em outra para obter 

prazer sexual. 

6. Voyeurismo: consiste em observar pessoas se despindo, nuas ou em ato

sexual quando estas não o sabem. 

7. Pedofilia: envolve atividade sexual com menores de 13 anos de idade,

mesmo que seja apenas carícias ou toques. 

2. Imaginário e fetiche
Como podemos entender até agora, o fetichismo nem sempre é 

considerado um problema. Na sociedade sobrecarregada de mídias visuais em 

que vivemos, o fetiche toma diversas outras conotações, incluindo aquela 

proveniente do senso comum, sendo esta a que mais afeta as áreas do 

conhecimento que se apropriam deste tema como elemento narrativo 

conceitual ou estético: publicidade, arquitetura, arte, body-art, design, moda, 

música, audiovisual, e, claro, a indústria e o mercado de consumo. A respeito 

deste tipo de percepção do mundo, Michel Maffesoli (1998, p.161) afirma: 

(…) de um modo fenomenológico ou compreensivo, talvez se deva 
considerar o senso comum não como um momento a ultrapassar, não 
como um pré-texto que prefigura o texto verdadeiro que pode ser 
escrito sobre o social, mas como algo que tem sua validade em si, 
como uma maneira de ser e de pensar que basta a si própria e que 
não carece, quanto a isso de nenhum mundo preconcebido, fosse 
qual fosse, que lhe desse sentido e respeitabilidade. 
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Se adicionarmos o pensamento de Maffesoli sobre o senso comum à 

ideia de Canevacci (2008, p.20) de que “um crescente abraço fetichista está 

inundando a comunicação visual com uma elevada perversão normalizada”, 

podemos acreditar que o fetiche social faz parte do imaginário atual e reflete-se 

principalmente no desejo – de ter um objeto ou de sexualidade – que vem 

sendo compulsivamente explorado ou abordado pelas mídias visuais. Esta 

ideia nos remete ao fetichismo da mercadoria, conceito desenvolvido por Karl 

Marx que trata do culto do valor de troca. Para Marx  (Chammé, 1987, p.22), 

fetichizar significa tornar a mercadoria autônoma, independente das condições 

de produção. Assim, a mercadoria fetichizada desenvolveria um caráter 

misterioso por envolver as características sociais do próprio trabalho, ocultando 

a relação social entre trabalho e produto.  

O fetiche do consumo de mercadorias, sensibilizado e incentivado pela 

comunicação visual, tem, embora o autor não faça menção à palavra “fetiche”, 

relações com as ideias trazidas pelo texto Comprar como ritual de exorcismo, 

que faz parte do livro Modernidade Líquida, de Bauman (2001,  p.95-96), que 

afirma: 
(…) os consumidores podem estar correndo atrás de sensações – 
táteis, visuais ou olfativas – agradáveis, ou atrás de delícias do 
paladar prometidos pelos objetos coloridos e brilhantes expostos nas 
prateleiras dos supermercados, ou atrás das sensações mais 
profundas e reconfortantes prometidas por um conselheiro 
especializado. 

Retomando Maffesoli (2001, p.79): não é a imagem que produz o 

imaginário, mas o contrário. E inferimos que o fetiche possui um significado 

particular e não patológico que reflete apenas na valorização das formas e não 

do conteúdo. Com isso, quero dizer que não é preciso ser um fetichista 

consciente para se sentir atraído pelo apelo imagético da comunicação visual, 

dada a presença do fetiche no imaginário.  

3. A comunicação através do dress-code
Uma das formas mais frequentes de expressão social do fetiche é 

através do dress-code e da representação de estilos (punk, gótico, dark, folk, 

modern primitive, hippie, clássico, sexy, etc) que justificam o consumo e fazem 

indivíduos se reconhecerem entre si. O dress-code age como uma forma de 
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comunicação não verbal e complexa considerando o lugar e o momento do 

sujeito com outras pessoas. É a manipulação de símbolos e arquétipos de 

forma a produzir comunicação (silenciosa) entre o sujeito que o assume e o 

mundo a seu redor. Para Canevacci (2008, p.38): 

O dress-code abre na direção das auto-representações de um sujeito 
que desafia toda a identidade fixa, compacta, unitária, que brinca com 
ironia/paródia, com os estilos, que hibridiza o corpo como opus que 
junta a pele, a objetivística, a cosmética, o design, a sensorialidade; 
que dialoga, evoca, cita, veste, cria o espaço do interior do qual se 
move. 

No atual contexto social repleto de referências midiática e facilidades de 

troca de informação, os indivíduos utilizam do dress-code como forma de 

expressão e de identificação. Para esclarecer, analisaremos dois breves 

exemplos de utilização do dress-code: a cultura modern primitive e as atrizes 

do mercado soft-porn alternativo. 

Modern primitives ou urban primitives são indivíduos que vivem em países 

desenvolvidos e dedicam-se a rituais e práticas de body modification, como 

referência ou homenagem aos ritos de passagem de culturas ditas primitivas. 

Tais práticas podem incluir perfuração do corpo, tatuagem, suspensão da carne 

em ganchos, escarificação, marcas, cortes, etc.  A motivação dos engajados 

varia, podendo ser crescimento pessoal, ritual de passagem, espiritualismo, 

curiosidade sexual, fetiche, etc. O resultado é um produto estético e cultural 

manifestado através do dress-code restrito aos indivíduos que assim se 

identificam: 

Modern 

Primitive 

e a 

expressã

o através

do dress-

code 

O fetiche está intimamente ligado 

à pornografia. Esta, por sua vez, sofreu a interferência da evolução dos meios 
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de comunicação. Do feminismo à modernização dos estúdios pornográficos, o 

desenvolvimento da direção de arte, a melhoria na qualidade técnica do 

material produzido, o próprio desenvolvimento das técnicas de cinema e a 

popularização da internet contribuíram para uma nova visão do pornô que 

agora até atinge o status de cult em alguns contextos. A atriz pornô ganhou 

reconhecimento como “estrela” e tem marcado sua postura como profissional 

no meio. Através desta evolução da pornografia em consonância com o social, 

surgiu o gênero soft-porn alternativo que, habitando principalmente o espaço 

da web, possui entre suas ideias centrais o fetiche, o apego à estética e a 

sensação de autonomia da performance feminina. Desta forma, surgiram os 

sites especializados, caracterizados pela adoção de modelos tatuadas, 

representantes do estilo alternativo, com muitos piercings, cabelos coloridos e 

atitudes que demonstravam iniciativa em suas performances eróticas cheias de 

fetiche gerando um forte dress-code como forma de comunicação entre a 

modelo e o público.  

Os sites suicidegirls.com e burningangel.com atualmente são os principais ambientes virtuais 

que trabalham com o gênero soft-porn alternativo. O Brasil lançou sua própria versão através 

do endereço xplastic.xpg.uol.com.br. A cima, podemos identificar a comunicação através do 

dress-code de algumas modelos retiradas destes sites.  

No ambiente da fotografia, Eric Kroll fez sua carreira como fetish 

photographer. Sobre o tema, lançou duas coleções: Fetish Girl (1994) e Beauty 
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Parade (1997), ambos ensaios fotográficos de estética fetichista, publicadas 

pela editora Taschen, famosa por publicar livros arte sobre imaginário 

fetichista, pornografia, queer art, design, filmes e arquitetura. Utilizando-se de 

elementos como luvas longas, meias, botas, cães, fantasias eróticas e 

posições surreais como pernas envolta da cabeça, Kroll montou seu repertório 

utilizando especialmente um dress-code embasado no imaginário do fetiche. A 

seguir, algumas imagens ilustrando seu trabalho:    

Fetish Girls, de Eric 

Kroll. 1994. 

4. Fetiche como parte da narrativa das histórias em quadrinhos

Não apenas no ambiente virtual ou na fotografia que encontramos o uso 

de fetiche ou o dress-code. O desenho e a ilustração também se utilizam 

destes códigos para se comunicarem e expandir sua narrativa. Para 

demonstrar este tópico, vamos utilizar a linguagem das histórias em 

quadrinhos. 

Como exemplo de reconhecimento visual através do dress-code e 

identificação do fetiche, podemos citar algumas páginas do gibi nacional 

Cachalote (COUTINHO, 2010). Este quadrinho narra cinco histórias 

simultâneas, porém, independentes, envolvendo pessoas em situações e 

conflitos cotidianos. Seus personagens, facilmente palpáveis, são tipos 

humanos comuns com dificuldades em superar conflitos pontais de sua 

existência. Um destas histórias apresenta o personagem Vitório, sua relação 

amorosa com a namorada e a dificuldade pessoal em conciliar o 

relacionamento com seu fetiche: bondage6.  A seguir, uma compilação dos 

6 Forma de sentir prazer sexual envolvendo cordas e amarrações, imobilizando o parceiro. 
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requadros nos quais Vitório explica como identifica possíveis parceiras sexuais 

através do dress-code. Vale ressaltar que, para exemplificar, fizemos um 

recorte dos requadros mais relevantes para entendermos o significado do 

dress-code nesta narrativa. Para um entendimento completo, deve-se consultar 

a obra, cuja cena completa ocupa quatro páginas. 

Cachalote, de Daniel Galera e Rafael Coutinho (2010) 

Ainda no contexto das histórias em quadrinhos nacionais, Aos cuidados 

de Rafaela (SARAVÁ, 2014) trata de submissão, solidão e desejo. O 

protagonista da história, Nicolas, contrata Rafaela para ser cuidadora da sua 

avó e desenvolve uma grande atração sexual por ela. Após a morte da 

senhora, Nicolas, desesperado para manter a cuidadora perto de si, finge ter 

uma séria doença incapacitante que o mantém permanentemente imóvel, 

dependendo de terceiros para realizar todos os seus movimentos.  

Um dia, Rafaela flagra Nicolas usando o banheiro sozinho e descobre a 

farsa. A partir daí começa a se desenvolver uma nova relação entre os dois 

envolvendo submissão e desejo reprimido. Rafaela então toma a casa para si e 

mantém relações com outras pessoas enquanto Nicolas suporta pacificamente 

todos os seus caprichos. Esta história é um exemplo de como uma pessoa 

pode ser o objeto do fetiche de outra através das relações sociais 

desenvolvidas entre ambas. Neste enredo, uma das personagens necessita 

estar sempre em posição dominante em relação à outra culminando num 

desfecho trágico. Mais uma vez, sugiro a leitura completa da obra para melhor 

compreensão dos pormenores. 
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A seguir, o momento em que Nicolas aceita a sugestão de seu amigo 

médico de simular uma doença paralisante a fim de manter os cuidados de 

Rafaela: 

Aos Cuidados de Rafaela, de Marcelo Saravá e Marco Oliveira (2014) 

Com uma abordagem diferente sobre o fetiche, Robert Crumb tem as 

mulheres grandes e as suas próprias perversões sexuais como temas 

constantes em suas histórias. Nelas, Crumb explora o fetiche, a dominação e 

as fantasias sexuais em diversas escalas, geralmente com um certo tom de 

humor, conforme podemos notar na página abaixo: 
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Meus problemas com as mulheres (2010): obra de Crumb dedicada exclusivamente a retratar 

sua relação com as mulheres e suas preferências sexuais, envolvendo muitos exemplos de 

fetiche. 

Outra obra na qual podemos observar a exploração exagerada do 

fetiche em Crumb seria no gibi A mente suja de Robert Crumb (2013), no qual 

o autor trata de fetiche e sexualidade em todos os requadros da obra. Em um

texto de sua autoria, presente nas duas obras citadas, Crumb (2013, p.23) 

inicia dizendo:   

Minha obsessão por mulheres grandes interfere na maneira como 
algumas pessoas avaliam meu trabalho. Algumas acham 
interessante, mas ver isso de novo e de novo... Eu mesmo até me 
sinto mal a respeito, mas assim que as coisas começam a sair, não 
consigo parar.  

No cenário internacional das histórias em quadrinhos, alguns autores 

têm o fetiche como característica intrínseca à boa parte da sua obra. Dentre 

eles, um de maiores destaques é Guido Crepax e sua clássica personagem 

Valentina que nos remete sempre de forma sensual ao mundo da moda, da 

fotografia e do onírico. Bissexual e representativa da mulher moderna, 

Valentina é retratada em histórias sempre cheias de fetiches que incluem: 
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bondage, espartilhos, botas de couro, rendas, transparências e até a gravidez 

da personagem.  
 

 

 

“(…) certos personagens não são reais, mas correspondem aos estados mentais dos protagonistas”. 

 Antônio Crepax, filho de Guido em Valentina: biografia de uma personagem 

 O fetiche frequentemente aparece dentro do universo da moda atrelado 

ao conceito de sedução e do culto ao objeto. Para Lipovetsky (2009, p. 111) o 

processo de sedução do objeto inaugura uma nova lógica de poder: 
 

Sedução que aparece imediatamente nas técnicas de comercialização 
dos modelos: apresentando modelos em manequins vivos, 
organizando desfiles-espetáculos, a Alta Costura instala desde o 
século XIX, ao lado das grandes magazines, das galerias parisienses, 
das exposições universais, uma tática de ponta do comércio moderno 
fundada na teatralização da mercadoria, no reclame feérico, na 
solicitação do desejo. 
 
 

 Sobre a relação do fetiche com o mundo da moda, podemos citar 

também a obra perdida de Alan Moore em parceria com Malcolm McLaren, 

Fashion Best: a fera da moda. Produzido nos anos 1980, o roteiro, 

originalmente criado para o cinema, só viria a ser lançado em 2013, adaptado 

por Antony Johnston para o formato de histórias em quadrinhos e ilustrado por 

Facundo Percio. A ideia original de Malcom, nas palavras de Moore (2013, p. 

6), “era um bizarro e turbulento amálgama da atormentada vida de Christian 

Dior e A Bela e a Fera”. A história trata da vida de três personagens andróginos 

(Doll, Jonni e Celestine) e se passa em um salão de Alta Costura da França. 

No desenrolar da trama, Percio vai nos apresentando ao mundo da moda 
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através de elementos de fetiche e diversos simbolismos utilizados 

principalmente nas capas de cada capítulo e na galeria ao final do quadrinho. 

Vejamos alguns exemplos de utilização do fetiche como parte da narrativa de 

Fashion Beast: 

Capas de Fashion Beast: Dior e A bela e a fera 

5. Fetiche como parte da narrativa de videoclipes
Encontramos o fetiche em diversas mídias visuais que utilizam deste 

imaginário para interagir com o receptor de sua mensagem, entre elas, o 

videoclipe.  

O artista Devendra Banhart, uma das vozes contemporâneas do estilo 

New Weird America – mistura de folk e rock psicodélico – por exemplo, utiliza 

várias formas de fetiche para se comunicar com seu público através da música 

e de seus videoclipes. O vídeo de Foolin (What Will We Be, 2009), uma música 

sobre a liberdade proveniente do amor, temos a história de um casal 

homossexual sadomasoquista intercalada por diversas cenas envolvendo 

fetiche, como observamos a seguir:  

Na primeira imagem vemos o personagem interpretado por Devendra em Foolin sendo 

açoitado pelo seu companheiro negro surpreendendo o interlocutor com o fetiche étnico, além 
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de sadomasoquismo e submissão. Em outro momento do mesmo vídeo, segunda imagem, os 

personagens aparecem caracterizados com diversos elementos que compõem o imaginário do 

fetiche como: correntes, coleiras, máscara de couro, látex, casaco de pele – o que nos remete 

ao universo da moda, que muito se utiliza de imagens associadas ao fetiche – e o uso 

excessivo da cor preta para compor o vestuário. 

O fetiche aparece no trabalho de Devendra Banhart, muitas vezes, 

associado ao romance ou a mercadoria. Em Rainbow House, videoclipe 

dirigido por Lisa Eisner para promover a marca de óculos Oliver People, com 

trilha sonora do próprio Devendra, Brindo (What Will We Be, 2009), 

encontramos a representação do fetiche pelo objeto: óculos. Em todas as 

cenas do clipe, o casal aparece de óculos escuros ou de grau em momentos de 

intimidade num cenário que nos remete a nouvelle vague francesa e aos filmes 

de Godard. 

Devendra em dois momentos do video Rainbow House: fetiche em objeto (óculos) e fetiche em 

extremidades do corpo (pés). Quando o prazer sexual é atingido apenas se houver o 

envolvimento dos pés da outra pessoa (podolatria), o fetiche é considerado uma parafilia.  

Ainda no mundo do audiovisual, a dupla de rap-rave sul-africana, Die 

Antwoord, composta pelos artistas Yolandi Visser e Ninja, vem arrastando 

muitos simpatizantes por várias partes do mundo com um estilo musical ainda 

não muito explorado. Inspirados pelo hip hop e pela cultura Zef7, a dupla choca 

7 Cultura representativa da classe trabalhadora branca na África do Sul. Busca um forma de 
expressão autêntica baseada no que se tem disponível, ainda que não se enquadre como 
prático ou belo. Para mais detalhes sobre a cultura Zef, veja a entrevista do Die Antwoord para 
a emissora HBO: https://www.youtube.com/watch?v=VT9JhlegXwk 
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com seus clipes cheios de referências étnicas misturadas, estilo agressivo, 

valorização da estética do feio e do bizarro, sensualidade e diversos fetiches. 

Abaixo, dois exemplos de utilização do dress-code fetichista no trabalho de Die 

Antwoord: 
 

 

 

 

 

 

 

Na primeira imagem Yolandi Visser em Rich Bitch ($O$, 2011): dourado, jóias, dinheiro e poder 

como fetiche. A seguir, Ninja em Pitbull Terrier (Donker Mag, 2014): máscaras de animais, 

látex, coleiras, sangue, violência e salto alto em situações de fetiche. 

 

 Assim, percebemos o fetiche em suas formas: romântica, violenta e 

debochada; apenas para citar dois exemplos de videoclipes que podem ser 

profundamente explorados. Para melhor compreensão dos exemplos, sugiro 

que o leitor assista aos vídeos listados na referência bibliográfica. 
 

5. Considerações Finais 

 O fetiche pode tomar vários significados: desde uma parafilia – antes 

tida como perversão – até a montagem de uma estética repleta de significados. 

Freud, durante seus estudos, contribuiu de larga forma para entendermos o 

fenômeno do fetiche e seu poder de influência sobre a sociedade. Embora não 

tenha esgotado o assunto, mostrou evolução no seu entendimento sobre o 

conceito a cada obra que lançava sobre o tema. 

 Com a ajuda de alguns pensadores modernos, como Bauman, Maffesoli 

e Canevassi, identificamos a existência de um imaginário do fetiche que vem 

sendo bastante explorado por diversos seguimentos de mídias visuais. A 

exploração deste imaginário não está apenas no interesse de consumo da 

mercadoria, está também na forma de se autoafirmar em sociedade, através do 

dress-code e de práticas que indicam quais seus interesses, suas crenças e 

afinidades com outras pessoas.  
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O imaginário do fetiche, então, chegou às diversas mídias visuais 

auxiliando no desenvolvimento da narrativa, sendo mais um elemento de 

informação sobre o conteúdo da arte. Está presente na música, no cinema, nas 

histórias em quadrinhos, na publicidade e em diversas outras esferas. O fetiche 

faz parte, portanto, da informação e desperta o desejo de consumir, seja a 

mídia, a mercadoria, a arte ou o outro indivíduo. 
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ADVERTAINMENT E ENSINO: Diálogos entre cinema, 

publicidade e imaginário em sala de aula 

Janiclei A. MENDONÇA (Faculdade Assis Gurgacz)1 

Resumo: 

Na atual sociedade de consumo, a publicidade se vê perante novos 

paradigmas de atuação junto ao mercado que demanda conhecimento em 

diversas linguagens, em específico, do cinema que participa intrinsecamente 

na elaboração dos advertainments. Assim, em uma sociedade na qual o 

entretenimento é um dos fatores determinantes na fidelização do consumidor, o 

advertainment estrutura-se a partir da soma das características do anúncio 

comercial e entretenimento, somadas ao imaginário social para criar um mundo 

em que o sujeito é convidado a experimentar a marca. Dessa maneira, 

compreender o mecanismo que estrutura o advertainment torna-se 

imprescindível para os acadêmicos de Publicidade e Propaganda. Portanto, o 

presente trabalho abordará sobre a metodologia e resultados dos projetos 

audiovisuais desenvolvidos na disciplina Produção em TV e Cinema, realizado 

no 6º período do curso de Publicidade e Propaganda da FAG. Para tanto, foi 

selecionado o advertainment “A busca pela Paz”, desenvolvido por um dos 

grupos da turma, para se realizar a análise de sua produção. 

Palavras-chaves: advertainment, publicidade, ensino. 

Introdução 
Falar sobre publicidade no atual panorama social implica, 

principalmente, tanger sobre os diferentes modos de produção de sentido 

estruturados a partir da configuração de um indivíduo multifacetado, com o 

intuito de atender a uma demanda de consumo que se acentua a medida que 

1 Docente do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Jornalismo. 
Janiclei.mendonca@gmail.com 
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os movimentos de (re)configuração da sociedade o encaminham para uma 

maior independência de escolha e expressão que se realiza graças a atual 

cultura digital. 

Nesse sentido, pensar a publicidade, sua estrutura e estratégia inseridas 

em um cenário híbrido e dinâmico, requer o constante aprimoramento das 

técnicas de persuasão que permitam a efetiva imersão do indivíduo ao mundo 

da marca desde, e fundamentalmente, a formação universitária dos futuros 

profissionais de publicidade. 

Assim, objetivando a reflexão das novas narrativas publicitárias 

audiovisuais, as quais se estruturam a partir da convergência de linguagens 

como cinema, literatura, teatro, artes, entre outras, para envolver o consumidor 

e gerar engajamento, optou-se como foco de trabalho na disciplina Produção 

em TV e Cinema no curso de Publicidade e Propaganda, a investigação e 

produção de advertainments no intuito de promover a reflexão dos elementos 

narrativos que estruturam a peça publicitária audiovisual. 

Dessa maneira, o presente texto visa abordar as metodologia e 

resultados do trabalho, assim como analisar o advertainment “A busca da Paz” 

(2014), produzido por uma das equipes da turma do 6º período de Publicidade 

e Propaganda da faculdade Assis Gurgacz (Cascavel, Paraná) a partir do 

imaginário impregnado na estrutura fílmica da peça publicitária audiovisual. 

Para tanto, incursiona-se, ainda que brevemente, em áreas como linguagem 

publicitária, cinema e imaginário no intuito de compreender a concatenação do 

advertainment e sua função na publicidade para, após, se passar a análise da 

peça produzida em sala de aula. 

1. Cinema, imaginário e linguagem publicitária: convergências na
produção audiovisual 

Considerada uma das mais importantes artes da sociedade 

contemporânea, o cinema, desde o seu surgimento, tem provocado o homem a 

adentrar em um mundo de possibilidades narrativas as quais o permitem 

incursionar em diferentes enredos, agora evidenciados, referenciados, 

recriados no audiovisual.  

Para tanto, o cinema faz uso de uma sintaxe própria que se estrutura por 

meio de elementos como a fotografia, a iluminação, a cor, o som, o cenário, o 
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vestuário, a atuação, as elipses, o tempo, o espaço, entre outros. Assim, é o 

trabalho em conjunto desses elementos que possibilita a materialização do 

roteiro, ou seja, a linguagem audiovisual parte de uma escrita que idealiza uma 

história, a antevê, para após torná-la real, imortalizado-a no espaço fílmico, 

tornando o cinema “um meio de comunicação, informação e propaganda, o que 

não contradiz, absolutamente, sua qualidade de arte.” (MARTIN, 2011) 

Nesse sentido, trabalhar o audiovisual na publicidade é, portanto, 

utilizar-se da imagem em movimento para criar mundos nos quais a narrativa 

envolva o público-alvo, de maneira não apenas a convencê-lo sobre 

determinado produto ou marca, mas também para envolvê-lo, tornando a 

imersão do espectador na história uma possibilidade estratégica, o que 

configura um simples filme publicitário em peças cinematográficas envolventes 

as quais denomina-se curta metragem publicitário ou advertainment. Ou seja, 

divulgar um produto ou marca já não é o suficiente. Faz-se necessário contar 

uma história envolvente que partilhe das crenças e valores do espectador, 

incitando-o a imaginar e que o surpreenda. 

No entanto, para se instigar esse público, é necessário recorrer a outros 

fatores importantes que garantam a realização de um bom advertainment. E é 

aqui que entra a questão do imaginário. Também responsável pela narrativa do 

maravilhoso e do inusitado, o imaginário é ingrediente base na realização da 

narrativa publicitária que por meio do trabalho sinérgico entre cultura, 

imaginário e linguagem audiovisual, as histórias conseguem moldar-se e 

ganhar vida. 

Segundo Almeida (1999) 
A imaginação, como um parceiro intermediário entre a desrazão dos 
sentidos e a razão abstrata, participa, ao mesmo tempo, do lugar, 
pecaminoso enganoso, dos sentidos, onde a humanidade está 
mergulhada e do lugar espiritual, puro, de um Deus único, universal. 
O sentido da visão conduz as IMAGENS que devem levar ao contato 
com aquilo que a alma só pode conhecer ntelectualmente, com o que 
não está presente no mundo material de aparências enganadoras. A 
criação celeste, modelar e universal, não pode ser conhecida ela 
percepção sensorial humana. Porém, didaticamente, ou seja, para 
que a construção do mito cristão e sua sociedade realize-se, as 
formas puras do mundo cristão devem apresentar-se em 
reminiscência visual nas formas degradadas do mundo humano e 
imperfeito. Dessa forma, a memória visual, tendo, à sua frente, as 
IMAGENS, viaja em reminiscência, de volta, às imagens puras, 
invisíveis, do outro mundo. Um outro mundo, teológico, intelectual, 
filosófico, de posse dos sacerdotes para julgar os fiéis e converter 
infiéis. (ALMEIDA, 1999, p. 127)  
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Dessa forma, a imaginação concretiza-se em nível “palpável” para se 

fazer entendida, dar forma às narrativas e realizar a função norteadora das 

experiências coletivas. 

Conforme Laplatine e Trindade (1996) 
Segundo a perspectiva neoplatônica, as imagens e o imaginário são 
sinônimos do simbólico, pois as imagens são formas que contém 
sentidos afetivos universais ou arquetípicos cujas explicações 
remetem a estruturas do inconsciente (Jung, Campbell), ou mesmo 
às estruturas biopsíquicas e sociais da espécie humana (Durand). 
(LAPLATINE e TRINDADE, 1996, p. 16) 

Nesse sentido, toda imagem produzida pelo homem é proveniente da 

herança cultural fundada num inconsciente e a ela agregada sentimentos e 

percepções que acabam por defini-las para todo um grupo, ou seja, essas 

imagens encontram no social a sua origem e seu fim. Quanto aos símbolos, 

elementos dos quais a narrativa faz uso para estruturar a produção dos 

enredos, estes falam por si à medida que neles o indivíduo redescobre os 

sentidos. Sendo assim, cabe ao homem descobrir e revelar esses sentidos, 

uma vez que eles estão presentes no inconsciente através das formas pelas 

quais estas imagens se revelam e, em específico no cinema, esses símbolos 

se revelam audiovisualmente para alcançar um sentido. 

Dessa maneira, segundo Laplatine e Trindade toda imagem torna-se 

uma “epifania”, uma manifestação do sagrado e, portanto, toda e qualquer 

imagem, agora considerada produto e produtora do imaginário, é sacralizada 

graças à sua universalidade e emergência do inconsciente. Assim, enquanto 

mobilizador e evocador das imagens, o imaginário utiliza o simbólico para se 

exprimir e existir, por sua vez, o simbólico pressupõe a capacidade imaginária. 

Ainda conforme os autores 
O imaginário, portanto, de maneira geral, é a faculdade originária de 
pôr ou dar-se, sob a forma de apresentação de uma forma de uma 
coisa, ou fazer aparecer uma imagem e uma relação que não são 
dadas diretamente na percepção. [...] a imagem é formada à partir de 
um apoio real na percepção, mas que no imaginário o estímulo 
perceptual é transfigurado e deslocado, criando novas relações 
inexistentes no real. (LAPLATINE e TRINDADE, 1996, p. 25) 

Assim, o imaginário encontra suas raízes no real, mas diferentemente da 

ideologia, o imaginário não estabelece regras e nem pretende impor sentidos à 

representação de interesses. Ao libertar-se das imagens do real, o imaginário 

extrapola os limites do possível, desestruturando e reorganizando essas 
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mesmas imagens no intuito de inventar, fingir, improvisar, estabelecer 

correlações de forma que o impossível se estabeleça como provável. Somente 

assim, ao ampliar horizontes, o imaginário convida o indivíduo a adentrar um 

mundo de novas possibilidades, despojando-se do que é pré-concebido como 

verdade única para privilegiar “outros olhares”, vivenciar e estabelecer novos 

sentidos. E é justamente este trabalho que a publicidade busca desenvolver. 

Mas afinal, como se caracteriza a linguagem publicitária? Talvez não 

encontremos uma resposta definitiva, justamente, por diversos fatores que 

influenciam a evolução da publicidade tais como a língua que evolui com o 

passar do tempo, o surgimento de novas tecnologias e mídias, mudanças 

paradigmáticas de comportamentos e formas de obter informação e 

conhecimento. Dessa maneira, a linguagem publicitária não é estática, é um 

sistema “vivo” que reflete e modifica a cultura. Como escreveram Adorno e 

Horkheimer (1995), a publicidade é o elixir da vida da indústria cultural. Na 

visão de Canevacci (2001, p. 155), “mais do que uma pecuniary philosophy2, a 

publicidade é, pois, o espaço de pesquisa e divulgação dos novos alfabetos 

perceptivos e de novos códigos polissêmicos”. 

A publicidade, ao inferir na realidade por meio de seu olhar e técnicas de 

produção de sentidos, deixa clara a existência de uma linguagem própria. Ela 

seleciona e produz os códigos responsáveis pelo resultado esperado, com 

base na linguagem existente naquele contexto e cria os meios de promoção 

das mesmas. Obviamente, a existência de uma linguagem própria não é uma 

característica apenas dessa área, no entanto, a forma na qual consiste esta 

linguagem publicitária é única no que tange os diversos meios que ela utiliza e 

sua evocação constante de discursos do passado (intextextualidade).  

Kristeva (2005) sugere que o dialogismo bahktiniano, ao descrever a 

coexistência de duas vozes (ou mais) no texto – em termos de um texto que 

atrai e repele, resgata e rejeita outros textos – serviu de base para o conceito 

de intertextualidade, termo concebido como uma tradução, ao observar que 

todo texto é atravessado por outros textos da cultura.  

Nesse contexto, a publicidade potencializa os sentidos dos textos da 

cultura com os quais ela “flerta”, recortando-os e recordando-os para compor 

2 Filosofia pecuniária – filosofia de como “fazer” dinheiro. 
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uma nova informação, ao mesmo tempo, ampliando os significados dos textos 

“originais”. Ou ainda, a publicidade pode ser vista como texto cuja natureza é a 

interação com outros textos, em que o dialogismo (na visão Bakhtin) ou a 

intertextualidade (na visão de Kristeva) é a norma.  

Em relação à prática da criação publicitária, Carrascoza (2008, p. 18) 

chamou de bricolagem o processo pelo qual os diversos textos da cultura são 

recortados e convergidos à moldura publicitária, onde ganham novos sentidos, 

e na qual “os criativos atuam cortando, associando, unindo e, 

consequentemente, editando informações que se encontram no repertório 

cultural da sociedade”.  

No decorrer da carreira, os publicitários devem adaptar-se a mercados 

cada vez mais velozes, produzindo e distribuindo rapidamente novos sentidos 

na cultura. Ao mesmo tempo, devem atuar de maneira a tornar mais volátil e 

atomizada a capacidade de interpretação do público que, por sua vez, impõe 

novos desafios aos publicitários para a tradução de desejos e necessidades em 

novos enunciados.  

Para dominar a linguagem, o publicitário necessita ter como base um 

repertório amplo. Sem o conhecimento prévio de mundo e uma incursão 

profunda nos meios e técnicas discursivas, o potencial de criação do 

publicitário ficará limitado a ideias pouco vinculadoras, isto é, que não 

estabelecem vínculos com o público. 

Segundo Carrascoza (2008) 

Afinal, como se dá a criação do anúncio, do slogan, do texto de 
convencimento, que tem como mister fixar marcas, promover 
produtos, favorecer a circulação das mercadorias, mexer com 
sensibilidades e despertar para a pulsão consumidora? [...] Tais 
recursos de composição, plasmados por circunstâncias culturais, por 
registros do tempo, por incidências históricas, configuram conexões 
entre múltiplas textualidades, descentradas vivências discursivas, 
experiências capazes de promover o cruzamento em um texto 
particular de vários outros textos. (CARRASCOZA, 2008, p. 09) 

Conforme o pressuposto citado constata-se que a evolução da 

linguagem publicitária é transpassada pela evolução dos recursos existentes 

em determinados momentos históricos, culturais e outras que transitam no 

universo de cada indivíduo, tendo sempre em vista os caminhos pelos quais a 

reconfiguração dessas áreas nos revela em termos de consumo, hoje, 
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claramente, pautado na cultura digital, ou como também é denominada 

cibercultura.  

Assim, na busca constante de se compreender os mecanismos que 

colaboram para a evolução da linguagem publicitária, o entretenimento é 

ressaltado como fator fundamental para o engajamento do público-alvo a 

produtos e marcas. 

 É certo que a Publicidade, em essência, busca enaltecer o marca ou 

produto ao qual esta promovendo. No entanto, saber escolher o canal, o meio e 

como se vai promover determinado marca ou produto, entendendo seu público, 

é fator imprescindível para o sucesso da campanha publicitária e com o fácil 

acesso ao mundo digital, o indivíduo tem agora mais um canal de 

entretenimento. Mudou-se o discurso, ou seja, conteúdos estáticos já não são 

atraentes devido à grande demanda de informação gerada pela cibercultura.  

Nesse sentido, o que o usuário do mundo digital mais busca? Entre 

tantos fatores, três são os mais preponderantes: informação, relacionamento e 

entretenimento. Este último, na atual sociedade de consumo, se configura 

como um elemento sedutor para que haja maior aceitação dos produtos, 

serviços, conteúdos editoriais, entre outros e mostra-se presente 

especialmente nos momentos de descanso, enquanto momentos de consumo. 

O que isso significa para a Publicidade? No mínimo uma mudança nas 

estratégias de persuasão que agora deve contemplar o mundo digital com o 

olhar mais voltado a interação e uma linguagem que convide o usuário a 

experimentar a marca e não mais apenas consumi-la. É preciso rever 

estratégias e inovar, conferindo a elas novos paradigmas para envolver seu 

público. 

 O surgimento do mundo digital trouxe consigo uma ampla gama de 

possibilidades em comunicação, pois agora o sujeito não recebe apenas 

informação, mas gera e interage. Outrossim, o sujeito tem um grande poder em 

mãos: se algo não o agrada ele vai no concorrente, além de postar comentários 

positivos ou negativos em relação ao que consumiu. Assim, o mundo digital é 

um terreno móvel e que requer atenção da Publicidade. Um passo em falso 

pode significar um desastre para a marca. 

 O que precisa ficar bem claro para a Publicidade é que o ciberespaço é 

segundo Santaella 
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Um espaço bidimensional que, dependente da interação do usuário, 
permite a este o acesso, a manipulação, a transformação e o 
intercâmbio de fluxos de informação. (SANTAELLA, 2004) 

Isso significa que o centro da cultura de acesso é o usuário e o mundo 

digital necessita da interação deste, sem o qual não tem o porquê de sua 

existência. Assim, é reforçada a importância de estratégias que contemplem o 

usuário enquanto consumidor ativo e “senhor” de suas ações. 

A partir da compreensão do terreno digital, a Publicidade tem à sua 

disposição um espaço que permite ações que convidam o usuário a interagir 

com a marca. Dessa forma, não se pode mais contemplar a comunicação em 

uma só via, mas sim em uma via de “mão-dupla” na qual saber ouvir e 

proporcionar ao público experiências com a marca são fatores determinantes 

no sucesso da campanha publicitária. 

Dessa forma, o advertainment revela-se uma opção atraente, pois trata-

se de abordagens audiovisuais que contam uma história de maneira mais sutil 

e agradável, resultando num híbrido entre publicidade e entretenimento, cujos 

originais não se enquadram nos padrões de comerciais de TV sendo veiculado, 

principalmente, na internet. Ou seja, o advertainment conta uma história que 

envolva e permita o ingresso do espectador no mundo criado pela marca de 

maneira a torná-la presente, mas não infira diretamente na narrativa 

promocionalmente. Ela é onipresente, incita, conta uma história, surpreende. 

A partir do exposto, verifica-se a convergência desses diversos 

elementos que trabalham mutuamente para a concretização de uma ideia, um 

propósito. Essa visão multifacetada, polifônica e híbrida é, em essência, a 

espinha dorsal da linguagem publicitária que se (re)configura para atender a 

demanda cada vez mais exigente de um indivíduo conectado a “aldeia global” 

(Mc Luhan, 1960) que pensa e consome de maneiras diferentes. 

2. O advertainment em sala de aula
Em de Agosto de 2014, a disciplina de Produção em TV e Cinema 

começou a ser trabalhada na turma do 6º período de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade Assis Gurgacz (Cascavel, Paraná) e teve, como 

principais objetivos, o trabalho de investigação sobre a linguagem 
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cinematográfica e televisiva e a produção de uma peça audiovisual. Nesse 

ínterim, o advertainment foi eleito a peça publicitária audiovisual a ser 

trabalhada pela turma, uma vez que se trata de um curta-metragem que visa a 

promoção de uma marca ou produto por meio do entretenimento. Para tanto, a 

metodologia contemplada no plano de ensino no primeiro bimestre consistiu em 

aulas expositivas e debates sobre conteúdo referente à linguagem 

cinematográfica e televisiva, assim como a exposição de curtas-metragens 

publicitários de marcas diversas para análise e discussão das estruturas 

narrativas em turma. 

Após o desenvolvimento teórico, o segundo passo no projeto foi a 

produção dos advertainments. Assim, a turma foi dividida em seis grupos, os 

quais optaram por uma marca em específico para o desenvolvimento da peça 

publicitária.  

Com a marca definida, cada grupo pesquisou sobre a marca 

selecionada: sua origem, produtos, público-alvo, mercado, concorrentes, 

campanhas publicitárias já desenvolvidas, conceitos, entre outros fatores 

importantes que envolviam a marca para, após, pensarem em uma história que 

fosse interessante ao público-alvo e que contasse de alguma maneira sobre a 

marca, fazendo com que o espectador pudesse ser envolvido pela narrativa, 

mas ao mesmo tempo reconhecesse os indícios da marca na história. Para 

tanto, cada grupo desenvolveu um pré-roteiro no qual refletiu sobre dados 

como ideia, plot, mensagem, storyline, sinopse, argumento, características dos 

personagens e demais informações pertinentes ao trabalho. 

Concomitante com o projeto dos grupos foi realizada uma oficina de 

Direção Atores e Atuação que contou com a participação de um profissional de 

Teatro. A oficina, com duração de quatro horas, foi ministrada especialmente 

para a turma que teve a oportunidade de iniciar uma reflexão sobre as técnicas 

de atuação, assim como investigar o processo de direção de atores, uma vez 

que eles teriam que dirigir os atores de seus advertainments. 

História em mente, o próximo passo foi a produção do roteiro no formato 

master scenes, o qual contempla os elementos necessários para a 

estruturação de curtas e longas-metragens como diálogos, enquadramentos, 

iluminação, cenário e descrição técnica das cenas. Desde o início do trabalho, 

os grupos foram orientados pela docente da disciplina para que a estrutura do 
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roteiro fosse o mais objetivo e claro possível no intuito de facilitar o olhar dos 

acadêmicos sobre a estrutura fílmica que eles produziriam. Essa visão sobre o 

todo foi fundamental para que a produção não fosse dúbia, ou seja, com um 

roteiro bem elaborado, todas as cenas seriam bem visualizadas o que 

acarretaria em um melhor discernimento e envolvimento do grupo na produção. 

Roteiro em mãos, os grupos iniciaram as produções que contemplaram 

temas, cenários e estilos diversos. As funções foram divididas entre os 

integrantes e cada qual buscou atender suas funções da melhor maneira 

possível. Ainda que alguns grupos tenham enfrentado mais dificuldades que 

outros, em geral, todos superaram com criatividade os obstáculos que 

surgiram. 

Dentre os seis advertainments produzidos, um em especial foi 

selecionado para análise deste artigo. Trata-se do advertainment “A busca pela 

Paz” (2014) produzido pelos acadêmicos Leonardo Prati, Roberto Antonio 

Pereira e Wellington Alves da Silveira por ser um curta-metragem publicitário 

que trabalhou em sua trama narrativa a questão do imaginário em prol da 

marca. 

3. A busca pela Paz
Com duração de 5min17s, o advertainment “A busca pela Paz” conta a 

história de um ser da floresta, uma elfa, que aterrorizada pela violência que 

presencia, procura a paz que tanto almeja no seio da natureza. Em sua fuga, 

ela deixa-se levar por elementos mágicos que a guiam para um recanto da 

floresta que a faz, finalmente, encontrar-se consigo mesma e, assim, desfrutar 

da paz que procura. Ao final da história, o produto é revelado. Trata-se de um 

perfume denominado “Eternal Magic”, supostamente da marca Avon3. 

Devido ao nível de exigência da produção para se alcançar o objetivo 

estético almejado, o grupo contou com a participação de acadêmicos de outros 

períodos para a realização do advertainment. O trabalho com os demais 

períodos acarretou no enriquecimento da produção, assim como, devido a 

troca de experiências, verificou-se o amadurecimento dos integrantes da 

3 A marca a ser utilizada nos advertainments não necessariamente deveria ser real. Os grupos tinham a 
liberdade de criar uma marca própria. A opção pela marca Avon foi definida pelo grupo em questão, não 
implicando a utilização comercial da mesma. 
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equipe principal e a incitação dos acadêmicos de períodos anteriores sobre a 

disciplina de Produção em TV e Cinema que virão a cursar. 

Questionados sobre o enredo, os integrantes do grupo defenderam sua 

ideia revelando a ligação entre história e marca por meio da utilização de um 

imaginário que recorre ao mágico. Assim, no roteiro, imaginário e marca estão 

conectados e fundamentados pelo nome do produto. Este fator que 

fundamentou toda a história levou o grupo a fazer opções, tanto em nível 

conceitual quanto estético, acarretando em um produto audiovisual que busca 

no imaginário um enredo que encanta o público-alvo e que revela a marca 

apenas nos últimos segundos do curta. 

Como referências, o grupo utilizou-se do seu conhecimento prévio de 

produções como a trilogia “O Senhor dos Anéis” (Peter Jackson, 2002), “O 

Hobbit” (Peter Jackson, 2012), “Valente” (Mark Andrews e Brenda Chapman, 

2012) e contos nórdicos. Assim, a narrativa do advertainment reúne elementos 

que gravitam em torno do imaginário e do maravilhoso em prol da história e 

reflete em sua manifestação audiovisual o sonho, o inusitado como se pode 

observar nos fragmentos da peça audiovisual a seguir divididos em primeira e 

segunda fases: 

Primeira fase 

Imagem 01 – Cena inicial com foco em uma rosa vermelha 
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Imagem 02 – Introduz os personagens da batalha na narrativa 

Imagem 03 – Enquadramento na face do guerreiro para enfatizar o ferimento 

Imagem 04 – Close up na personagem principal para enfatizar a expressão de horror 
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Imagem 05 – Cena da fuga da personagem principal. Cenário criado em 3D. 

Segunda fase 

Imagem 06 – Já próxima ao seu refúgio, elementos mágicos a guiam na floresta 

Imagem 07 – A personagem principal encanta-se com a natureza 
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Imagem 08 – A personagem principal em comunhão com a natureza 

Imagem 09 – O produto trabalhado aparece na trama 

Imagem 10 – Fecha-se o advertainment com a assinatura do produto 
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 A partir dos fragmentos elencados acima, verifica-se que os elementos 

audiovisuais e imaginário trabalham em sintonia com a história. Na primeira 

parte do advertainment, a iluminação é escassa e as cores são esmaecidas no 

intuito de formar o clima tenso, carregado, pela luta. O contexto criado remete 

ao medo, a guerra, a uma vida envolta em conflitos em que a violência rechaça 

a possibilidade da paz.  

O confronto entre os guerreiros denuncia uma época em que as 

diferenças de opinião eram resolvidas em luta. Assim, o vestuário, a 

maquiagem, as armas, as pedras escurecidas, o sangue, a pouca iluminação e 

cores são elementos que traduzem esse sentimento, ao passo que revela um 

imaginário referente a épocas e civilizações, ainda que longínquas já existentes 

e partilhadas no decorrer dos tempos em histórias narradas oral ou 

audiovisualmente. 

 A segunda parte do advertainment remete o espectador à pureza de 

uma natureza que envolve, acolhe a personagem principal. É no seio dessa 

natureza que a elfa, guiada por elementos mágicos (fogo fátuo) é levada ao 

seu recanto de paz, local no qual ela também se encontra com o produto 

trabalhado, o perfume Eternal Magic.  

Nessa fase a iluminação muda, torna-se mais brilhante e as cores são 

mais vivas, assim, a narrativa indicia uma nova etapa, revela em seu 

desdobramento um local mágico, longe de qualquer violência. O brilho difuso 

na personagem é utilizado para enfatizar sua presença na trama, seu momento 

especial junto à natureza. É o brilho que nossa imaginação atrela ao puro, ao 

imaculado, ao maravilhoso e que, no audiovisual, nos remete a essa narrativa 

lúdica pautada em um imaginário que nos faz percorrer sentimentos, 

sensações, que acabam por definir um mundo mágico. 

Por fim, surge o produto em questão, o perfume, que fecha o 

advertainment trazendo consigo o nome “Eternal Magic” responsável pelo 

desenvolvimento da saga da personagem principal. O fechamento é simples, 

objetivo e busca assinar a peça audiovisual, tornando possível para o 

espectador a identificação do motivo real do advertainment, ou seja, a razão da 

história a que ele assistiu. 

 

4. Considerações finais 
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A partir dos pressupostos teóricos apresentados e da análise do 

advertainment “A busca pela Paz”, verifica-se o trabalho polifônico e intrínseco 

entre os elementos que permeiam o cinema, o imaginário e a linguagem 

publicitária na peça audiovisual, confirmando e reforçando a importância de 

uma abordagem reflexiva sobre a convergência de diferentes linguagens na 

produção audiovisual publicitária e suas implicações na formação do futuro 

profissional de publicidade e no mercado. 

Enquanto advertainment, a equipe precisou investigar elementos 

narrativos que incitassem o espectador a um mundo mágico, utilizando-se de 

um sistema de trabalho que teve por ponto inicial a produção de um pré-roteiro, 

passando pelo roteiro, produção e, por fim, pela pós-produção. No entanto, o 

produto final contempla em sua estrutura o amálgama entre linguagem 

cinematográfica, imaginário e linguagem publicitária. Ou seja, desenvolveu-se 

um curta-metragem que entretém o espectador por meio dos elementos 

audiovisuais pautados em um imaginário imanente, mas com um objetivo 

publicitário que é a abordagem de um produto por meio da imersão do público-

alvo. 

Como resultado desse trabalho, foi realizado o Festival de Curta-

metragens intitulado “I Court Lumière” que objetivou a divulgação para o meio 

acadêmico e comunidade externa dos advertainments produzidos na disciplina 

e que contou com a participação de profissionais publicitários para avaliação 

das peças audiovisuais produzidas na disciplina Produção em TV e Cinema. 

Para finalizar, o processo de criação dos advertainments revelou-se um 

caminho árduo, cheio de obstáculos, principalmente no que tange equipe 

técnica, recursos tecnológicos e financeiros, mas que por meio de uma 

metodologia que contempla a reflexão dos recursos, narrativas e os elementos 

que a estruturam, tornou-se do ponto de vista acadêmico, plenamente plausível 

de se realizar.  

Dessa maneira, como equação geral, o trabalho com a turma gerou bons 

frutos, como o advertainment em questão, além de proporcionar o 

engajamento, como já citado, de acadêmicos de outros períodos, que vem a 

colaborar com o sucesso dos projetos futuros, assim como possibilitou 

também, por parte da docente, a reflexão e amadurecimento do projeto 

principalmente no quesito metodologia. 
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A Telenovela e a Construção do Imaginário Social na vida 

Cotidiana da Sociedade Brasileira 

Luiz Fernando de Souza MIRANDA1 

Resumo: 

A comunicação de massa através da novela está embutida na vida cotidiana de 

uma parcela da sociedade brasileira desde 1950 aos dias atuais. A 

teledramaturgia trabalha com roteiro que consiste em uma história central, com 

vários temas entrelaçados que pode ser de conscientização, preconceito, 

violência ou sociais, temas que está relacionada com a vida cotidiana dos 

telespectadores. A novela ao longo dos anos foi sofrendo algumas mudanças 

para atrair o telespectador e as novas classes sociais. Com o foco voltado para 

a nova classe emergente que surgiu no Brasil, a partir de 2003 até os dias de 

hoje, o objetivo deste trabalho é entender como a novela “Avenida Brasil” 

(2010-2011) criou um imaginário que interferiu nos costumes e na vida 

cotidiana da sociedade brasileira. A metodologia aplicada é a pesquisa nos 

jornais Folha de São Paulo e O Globo durante o período da novela e a leitura 

de vários textos de diversas áreas. Os resultados esperados é compreender 

como a telenovela interfere no imaginário e na vida cotidiana da sociedade 

brasileira. 

Palavras-chaves: Teledramaturgia, Classe social, Imaginário. 

1 Graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal do Triangulo Mineiro 
(UFTM). 
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Este artigo pretende analisar a televisão como uma indústria de 

comunicação de massa, que tem como objetivo levar informação para vários 

tipos de público de todas as camadas da sociedade. Pretendemos discutir de 

que modo a TV pode influenciar a sociedade brasileira nos aspectos, culturais, 

políticos, econômicas e sócias, através dos seus programas seja eles de 

notícia, entretenimento ou esportivos que são produzido por canais de televisão 

aberta, também pretendemos discutir  como e construído a imagem da nova 

classe emergente dentro dos programas de entretenimento seja eles 

programas de auditórios como o “Esquenta” ou  as novelas como “Avenida 

Brasil”, a imagem da classe C dentro da televisão vem sofrendo algumas 

mudanças  a partir de 2003 onde essa classe começo a ganha uma 

notoriedade pela a mídia brasileira, que de certa forma passa  a produzir 

programas mas voltados para esse tipo de público que muitas das vezes e 

colocado pela a mídia como uma figura cômica, de baixa informação,  dentre 

outras formas de caracterização, mas com o grande crescimento econômico 

desta parcela da  sociedade no início do século XXI, a TV teve que procura 

adaptar a sua grade de programação, para chamar a atenção da nova “classe 

média”  que estava nascendo no Brasil, esta nova parcela da sociedade que 

sai da classe C e passa para uma classe “emergente” e menos exigente do que 

a classe média tradicional, com a facilidade do credito essa classe pode migrar 

da TV aberta para os canais pagos que tem uma grande variedade de 

programas  de entretenimento, como filmes, programas de humor,  e 

programas esportivo, a TV aberta então  teve que  produzir programas para 

essa camada social. 

 A televisão foi crida para ser uma forma de distinção social, para as 

pessoas da alta sociedade, mas a partir de 1930 o televisor sofreu algumas 

mudanças e começou a ser produzido em grande escala, e passou a ser uma 

forma de produção de comunicação de massa, feita pela a classe dominante 

para levar informação produzida e editada para todas as camadas da 

sociedade, que de certa forma é influenciada por este meio de comunicação. 

No Brasil a televisão chega ao início da década de 50, pelo então empresário 

Assis Chateaubriand, que trouxe a primeira emissora do país a “TV TUPI – 

Difusora de São Paulo” que teve a sua estreia no dia 18 de setembro de 1950, 

com vários imprevistos como problemas técnicos em um das câmeras, mesmo 

481



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
assim o diretor Cassiano Gabus Mendes, continuo a transmissão de 

inauguração  da  primeira emissora do país, que teve o hino nacional sendo 

interpretado pela a atriz Lolita Rodrigues, e o primeiro programa produzido no 

Brasil  foi  “TV na Tuba” com Homero Silva, e convidados como Lima Duarte e 

Hebe Camargo, sendo que no início da TV os programas era produzido  ao 

vivo, sendo que esses programas era sujeito a vários tipos de imprevisto a 

programação da televisão era bem diferente do que nos dias de hoje, já que as 

transmissões ia ao ar apenas das dezoito as vinte e duas horas, sendo que 

tinha um intervalo grande entre os programas, a inauguração da televisão no 

Brasil teve vários imprevisto e a cena da estreia e muito lembrado por pessoas 

que trabalha comunicação no país.  

 
Entretanto, nesse texto cujo intuito é remontar brevemente a 
atmosfera desse tempo de gênese da televisão brasileira, quero 
destacar uma imagem que, também repetidas vezes aparece nas 
descrições do dia em que foi ao ar, oficialmente as primeiras 
transmissões da TV brasileira: homens de paletó e gravata, mulheres 
bem vestidas, como se fosse a uma festa, colocam-se de pé diante 
de uma espécie de móvel-caixa, de onde saem imagens esmaecidas 
e pouco nítidas. Todos estão em silencio. Juntos assistem, pela 
primeira vez, a uma emissão da televisão brasileira. (ROXO, Marco, 
2011 p. 17) 

 
 

Podemos observar que a televisão mesmo antes da sua fundação já 

entrava no imaginário da sociedade brasileira, influenciando nos costumes e no 

cotidiano dessa população. Sendo que o dono da primeira emissora de TV do 

país, Assis Chateaubriand teve que compra aparelhos de TV, pois não havia 

aparelhos de TV no Brasil, foram comprado por Chateaubriand 200 aparelhos 

de TV, que foram distribuídos por vários locais da cidade de São Paulo para 

chamar a atenção da população brasileira, os aparelhos de TV  só podia ser 

comprado por pessoas que tinha uma condição de vida alta, pois os aparelhos 

de TV era muito caro eles custavam três vezes mais que os aparelhos de 

rádios  que já fazia sucesso dentro da classe média do pais e que já era um 

meio de levar informações.  

No ano de 1951 foi inaugurada a primeira emissora de TV na antiga 

capital da republica a cidade do Rio de Janeiro a “TV Tupi – Difusora do Rio de 

Janeiro”, mas ainda na década de 50 foi criada cerca de 20 emissoras de TV 
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pelo o país.  “Mas mesmo antes dessa explosão inicial, a televisão já fazia parte do 

cotidiano do público como imaginação. Antes de ser imagem expectativa, a televisão 

já estava definitivamente na sala de visitas do público”. (ROXO, Marco, 2011p. 21), 

sendo que em 1952 já eram aproximadamente 10 mil aparelhos de TV pelo o 

país.  Com a grande popularização da TV o crescimento das emissoras no 

país, começo uma concorrência por audiência, começou a ser produzido vários 

tipos de programas para chamar a atenção do telespectador que deixa de 

escutar notícias nos aparelhos de rádio e passa a ouvir e assistir imagens nos 

aparelhos de TV´s. Os programas  de auditórios, telenovelas, festivais de 

música, programas de notícias e de esporte  começa a ser produzido pelas as 

emissoras, que de certa forma pode interferir na vida cotidiana do 

telespectador, mudando o modo de pensar, de agir do indivíduo, a televisão 

cria alegorias e o telespectador não sabe separa o ficcional do real, os 

discursos criados por essas  emissoras para a sociedade que acaba recebendo 

essas informações  como uma verdade de determinado acontecimento feita e 

acabada e não questiona  de que modo foi produzido determinado fato, 

acontecimento.  

A maneira não narrativa de falar comum as ciências físicas parece 
mais apropriada para a representação de acontecimentos “reais”. 
Aqui, porém, a noção do que constitui um acontecimento real se 
transforma não na distinção entre o falso e o verdadeiro (que é um 
distinção que pertence à ordem dos discursos, não a ordem dos 
acontecimentos), mas antes na distinção entre o real e o imaginário 
(que pertence tanto a ordem dos acontecimentos como a dos 
discursos) É possível produzir um discurso imaginário sobre 
acontecimentos reais que pode não ser menos “verdadeiros” por ser 
imaginário. Tudo depende de como se elabora a função da faculdade 
de imaginar na natureza humana. (White, 2011 p. 482, 483) 

Se partirmos do pressuposto que a televisão cria um discurso televisivo e 

que esse discurso de certa forma e adquirido pelo o telespectador que acaba 

não questionando a forma que este discurso e construído, deste modo esses 

telespectador acaba fazendo uma junção do real e da ficção, criando assim um 

imaginário que  acaba sendo incorporado no modo de pensar  da sociedade 

nos aspectos políticos, econômicos, sócias  e culturais desse telespectador que 

acaba perdendo a noção do verdadeira do  acontecimento e  criando assim um 

imaginário dos  programas, que são produzidos,  editado e transmito pela a 

mídia essa informação e recebida pelo indivíduo que  recebe, não questiona a 
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fonte e na maioria das vezes acaba  perdendo a noção de verdade do 

acontecimento, acreditando na verdade  de  determinado acontecimento criado 

pela a mídia que pode transforma do modo que convém os acontecimentos um 

exemplo dessa interferência da mídia na vida da sociedade e as eleições 

presidências de 1989, onde por ideologias foi manipulado o debate dos 

candidatos à presidência da república.  

Durante a década de 60 as programações das emissoras continuaram 

inovando e construindo alegorias a cada dia que se passa, a TV Record que 

consegue a sua concessão no final de 1950, em meados da década de 60 

começa a fazer grande sucesso com a exibição dos festivais de músicas 

populares que aconteciam na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de 

Janeiro, sendo que destes festivais saíram grandes nomes da música popular 

brasileira como Caetano Veloso que fez grande sucesso com um novo ritmo 

musical “a tropicália”,  Chico Buarque  que além das músicas românticas, 

compunha músicas que de forma direta ou indiretamente fazia críticas ao modo 

político que o país está submetido, surgiram também os cantores das jovem 

guarda como Erasmo Carlos, Jair Rodrigues, Sergio Reis e Roberto Carlos 

esse último foi coroado pela a mídia brasileira como o “rei” da música popular 

e por causa desse título mantém um programa de fim de ano a mais de 30 

anos na  emissora carioca “ TV Globo”, e que de certa forma  foi incorporado 

no imaginário da sociedade brasileira que vê esse cantor como um ídolo, então 

a televisão acaba criando símbolos que muitas vezes e incorporado na 

sociedade brasileira ditando, costumes, moda  dentre outros.  

A TV crio vários outros símbolos como a rainha dos baixinhos Maria das 

Graças Meneghel que e mais conhecida pelo o seu nome artístico “Xuxa” que 

na década de 90 acaba ganhado o título de rainha dos baixinhos, por trabalhar 

com programas infantis, outro ídolo criado pela a mídias e essa não se refere 

apenas a mídias televisiva brasileira mas todas as formas de mídias de todo o 

mundo, e o ex-jogador  de futebol, Edson Arantes do Nascimento que tem 

como nome artístico Pelé, este é considerado o melhor jogador de futebol do 

século XX e considerado também  o “Rei do Futebol” se partimos do 

pressuposto do pensamento  de Antônio Gramsci  de que devemos observa a 

sociedade através das mudanças dos nível culturais e que  todo ser humano e 

intelectual: “Por isso, seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, 
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mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectual”. 

(Gramsci, p. 18) então esses artistas, cantores ou jogadores podem ser 

considerados como um intelectual orgânico, pois eles têm a capacidade de 

organiza à cultura das sociedades através da técnica que eles se apropriam 

como os programas de TV que eles participam o tipo de música que eles 

cantam ou pelo tipo de esporte que pratica esses personagens que são criados 

pelas a mídia de certa forma acaba organizando a cultura da sociedade 

brasileira ditando costumes, tendências dentre outras formas que o indivíduo 

acaba se identificando e incorporando no seu cotidiano, ainda essas alegorias 

criada pelos programas de TV e recebido pelo telespectador como um ídolo, ou 

um mito que esses indivíduos querem ser.  

Ainda no pressuposto do pensamento de Gramsci a emissora de televisão 

teria a função dentro da sociedade de organizadora a sociedade civil, que para 

Gramsci essa sociedade civil, pode ser organizada pelo o Estado, o partido 

político ou a escola, a mídia como uma instituição exerce o papel de 

organização da sociedade civil, organizando os conceitos ideológicos que a 

classe dominante prega nos aspectos culturais, econômicos, sócias e político. 

Se classificarmos os programas de TV como a técnica utilizada pelos os 

artistas para organiza a cultura de toda a sociedade de um país, podemos 

considera as instituição privada de emissoras de TV como uma organizadora 

da sociedade civil, nos aspectos sócias, econômicos, políticos e culturais e que 

essas emissoras que e dirigida por pessoas da classe dominante acaba sendo 

considerada de acordo com o pensamento de Gramsci como a criadora da 

hegemonia, já que a classe dominante e que detém  as  concessão dos  canais 

de TV, do país, essa emissoras pode ser considera como organizadora da 

sociedade civil, os programas, como os de auditórios ou as novelas pode ser a 

técnica, utilizada por  atores, atrizes, cantores e jogadores que pode ser 

considerado intelectuais orgânicos, que através dos seus personagens 

organiza a sociedade ditando tendências costumes e valores para os 

telespectadores.  

No Brasil o que caiu de fato no gosto da nação seja ela pertencente de 

qualquer classe social, foi a telenovela que consegue interferir nos hábito, 

costumes e cotidiano da sociedade brasileira, a novela no Brasil já fazia parte 

da vida dos brasileiros antes da chega da TV na década de 50, antes disto 
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existia as radionovela e os folhetins que fazia grande sucesso dentro de todas 

as camadas da sociedade. As novelas consistem em um roteiro com um tema 

central que pode ser de conscientização como no caso da novela  “Laços de 

Família” (trazendo a sociedade assuntos como agressão ao idoso), também 

pode ser sobre preconceitos a racismo, o homofobia ou de exclusão de 

deficientes físicos ou mentais, como na novela “Páginas da Vida” (trouxe ao 

público a exclusão de deficientes nas escolas regulares) pode ser também 

temas de violências ou sociais como a novela “Rei do Gado” (que trouxe a 

questão dos movimentos sobre a reforma agrário ou os sem terras) essas 

temas de alguma forma vai refletir na vida cotidiana da sociedade brasileira, 

sendo que não podemos esquecer que a novela não passa apenas de uma 

ficção criada por um autor que se baseia em fatos reais da sociedade se 

partimos do pressuposto de  Michel de Certeau de que a história tem que dotar 

de um sentido  a sociedade podemos considera as novelas como forma de dar 

sentido  ao telespectador  que assiste essas novelas e acaba adquirindo ou 

incorporando no seu cotidiano gestos, costumes tendências que os 

personagens dessas novelas acaba criando. 

 A novela ao longo dos anos foi sofrendo algumas mudanças para atrair o 

telespectador e as novas classes sociais. Com o foco voltado para a nova 

classe emergente que surgiu no Brasil a partir de 2003, à imagem que a 

teledramaturgia fazia da classe C teve que sofre algumas mudanças e esse 

novo público ou o público que sempre assistiu às novelas começaram a ganhar 

destaques e espaço dentro desses folhetins que agora faz um entretenimento 

voltado a classe emergente. A partir de 2003 começou a surgi no Brasil uma 

nova classe social, que foi designada por economista como uma classe 

emergente, que com os benefícios do governo federal os incentivo a compra a 

facilidade de credito eles sai da classe D e entra na classe C onde cerca de 

50% da população brasileira hoje faz parte desta nova classe média que e mais 

consumidora e menos tradicional do que a classe média tradicional. 

A nova classe média brasileira tem uma renda familiar de R$ 1.800 a 
R$ 7.400. Das 105 milhões de pessoas que compõem este grupo 
hoje, 40 milhões foram incorporados a partir de 2003. Foi um 
crescimento enorme. Nos próximos três anos, mais 12 milhões de 
cidadãos estarão nesta faixa. É uma classe média nova, não é igual à 
tradicional. É gente que veio de baixo, que trabalhava em serviços e 
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construção. São pessoas otimistas e consumidores valorizados, pois 
sua renda cresce em pleno momento de estagnação no mundo 
inteiro. (BRITTO, Thaís. CASTRO, Natalia, 2012 p.03) 

“Viva o subúrbio. E La que está o futuro”.  Frase de um personagem da 

novela “Avenida Brasil”, um ex- empresário que perdeu a sua fortuna e foi mora 

na periferia. A periferia e aonde mora essa nova classe emergente, uma classe 

que está dominando o setor econômico seja no poder de compra, ou de 

consumo.  

Essa nova classe e diferente da tradicional, pois ela e composta por 

pessoas que não tem um alto nível de estudo como, manicure, pedreiro, 

empregadas domesticas dentre outros, pessoas que  tem até  o ensino médio 

completo, mas que está incentivando os filhos a estudar e conseguir a chegar a 

universidade aproveitando os benefícios criado ao longo do governo Lula, para 

entra na universidade como incentivos de programas como o PROUNI,  cotas 

nas universidades federais para as pessoas que tem um poder aquisitivo 

menor ou que se  declare ser negro ou indígena. Então o mercado está focado 

nesta nova classe emergente, como é possível notar que até os canais de 

televisão no Brasil está renovando a sua programação para atrair essa pessoas 

que com o fácil acesso a outras formas de comunicação como os canais de TV 

fechado, que tem pacote acessível a esta classe que agora tem dentro de casa 

tudo aquilo que só as classe A e B tinha com, TV de LED, máquina de lavar, 

internet, geladeira dentre outros.  Mas faltam para essas pessoas coisas 

essencial como água e saneamento básico, esta classe e menos politizada do 

que a classe média tradicional, então a classe emergente ela foca em bens de 

consumo, onde o mercado está pegando a laço essas pessoas para poder 

consumir.  
O assunto está no auge. Este é o momento de falar deste novo 
cenário. Normalmente, as classes com maior poder aquisitivo têm 
mais visibilidade. E, hoje, o poder de compra é da classe C. Esse 
fenômeno a coloca nos holofotes. (BRITTO, Thaís. CASTRO, Natalia, 
2012 p.03) 

Com essa classe em evidencia a televisão aberta começo a fazer uma 

programação focada nesta classe que antes só aparecia na telinha, como 

empregada doméstica submissa ao patrão, ou como porteiro e motorista que 

muitas das vezes era mal tratados pelos patrões,  as  casas e os bairros que 

esse moram e sempre mostrado como uma coisa violenta e as margens da 
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sociedade, agora está classe continua aparecendo como empregadas, 

porteiros e motoristas  mas com enfoque diferente com destaque e papel de 

protagonista, este núcleo que sempre esteve nas novelas, nos programas de 

humor  antes não tinha grande importância ou quando tinha um destaque 

acabava sendo colocado de lado ou excluído dos programas, como no caso da 

empregada Edileusa do programa de humor “ Sai de Baixo” exibido na de cada 

de 90, que estava fazendo grande sucesso atraindo todos os holofotes para 

ela, teve que deixar o programa precocemente, se voltarmos a o pensamentos 

de Gramsci, podemos considera a emprega domestica Edileusa como uma 

intelectual orgânica, que estava organizando a sociedade.  

Mas por ter um papel de menos destaque do que os protagonista mas 

que chamava mas a atenção do que os protagonista a classe dominante que 

são donos dos canais de TV, que organiza a sociedade civil e que cria a 

hegemonia então essa emprega acaba dando sentido a contra – hegemonia 

que e construída por pessoas que não fazem parte da classe dominante e 

acaba interferindo nas ideologias dos dirigentes então e mais fácil essa classe 

dominante corta essa personagem do programa, e claro que não podemos 

esquecer que e um programa de ficção escrito por um autor que pode ser 

considerado um intelectual orgânico, para retratar a sociedade, mas quando a 

narrativa e escrita não podemos imaginar de que forma ela será recebida pelo 

o telespectador,  se voltar  um pouco no tempo, podemos encontra

personagens criados por autores e que foram responsável por organizar 

determinada parcela da sociedade nos campos culturais, econômicos, político 

e sócias, e  que a classe dominante vão cortar alguns programas por não fazer 

parte não encaixar no modo de se pensar a sociedade um grande exemplo 

disso e o programa “Dercy de Verdade” que  no início da televisão na década 

de 1960 a atriz Dercy Gonçalves, tinha um programa destinado as pessoas 

mais pobres, fazendo um tipo de assistencialismo doando coisas para as 

pessoas de baixa condição, mas com a reformulação da programação da Rede 

Globo que vigora até os dias de hoje o seu programa foi tirado do ar por não 

caber mas naquele momento na grade da emissora que estava voltando a sua 

programação a outro tipo de público.  

A partir do século XXI  programas de TV começaram a dar destaque a 

este tipo de telespectadores, reformulando ou criando programas que de certa 
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forma fizesse um assistencialismo dando para pessoas pobres reforma  de 

casas, carros ou levando eles para a sua cidade natal ou fazendo encontros 

que por falta de dinheiro e por causa da grande distância entre pais e filhos, 

que a muito tempo não se via, assim  fazendo um tipo de assistencialismo e 

que geralmente atrai telespectadores das classe C para a frente da TV sendo 

que esses programas acaba dando sentido na vida do telespectador das 

classes mais pobres da sociedade.  

As novelas começo a dar um destaque maior para essa camada da 

sociedade a partir de 2004, com a novela “Senhora do Destino”, que tinha 

como protagonista Maria do Carmo ( Suzana Vieira), uma retirante vinda do 

nordeste para o Rio de Janeiro  com 5 filhos para cria e solteira, ao decorrer da 

trama Maria do Carmo fica rica mas mora em uma vila na baixada fluminense, 

a novela mostra as dificuldades vivida por pessoas que mora na periferia, logo 

depois veio a novela “América”, onde  a personagem Sol  (Deborah Secco ) 

uma garota do subúrbio carioca que tem o sonho de ir ganha a vida nos 

Estados Unidos, a novela tenta mostra as dificuldades enfrentadas por pessoas 

de baixa renda, faz para poder chegar em outros países para poder melhorar 

de vida, outra novela que de forma indiretamente traz em cena pessoas das 

camadas sociais mais baixa foi “Paraíso Tropical”  que em seu núcleo de 

protagonista  representado por pessoas da alta sociedade, mas foi a prostituta 

“Bebel”  (Camila Pitanga) que se destaco na trama ela era uma garota de 

programa do calçadão de Ipanema, carregada de gírias, que acabou encanto o 

brasileiros com o seu jeito simples de falar ( ex: catiguria)  e pelo o seu bom 

coração está personagem caiu no gosto e suas gírias era repetida na vida 

cotidiana das pessoas, outra trama que trouxe camadas emergente foi a novela 

“Duas Caras” que já começa inovando e quebrando tradições das novelas 

brasileiras onde a  maioria das tramas das novelas da Rede Globo costuma 

passar, nos bairros de classe média da cidade do Rio de Janeiro como Leblon, 

e na Lapa  esta trama traz para a cena central uma favela chamada 

“Portelinha” e como se fosse uma favela modelo diferente das outras, essa em 

vez de um traficante que comanda a favela ela foi criada por Juvenal Antena 

(Antônio Fagundes) que e o líder do local, com o compromisso de que na 

favela não entra drogas e não a violência e nada vai falta para o seu povo, esta 

novela também traz a questão da religião evangélica e a pratica  da umbanda e 
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a questão do racismo, esta novela de certa maneira traz para a cena essa nova 

classe emergente mas com vários problemas que ainda precisa ser mostrado. 

Outras novelas que retrato essa nova classe emergente foi “O Clone” (2001) 

“Celebridade” (2003) “Belíssima” (2005) “Caminho das Índias” (2009) que 

trabalho essa classe em segundo plano como núcleos na maioria das vezes 

cômicas e de forma caricata.  

Mas foi em “Fina Estampa” produzida a partir de 2011 pela a Rede Globo, 

aonde a protagonista da trama a Griselda (Lilia Cabral) uma portuguesa de 

família muito pobre que veio para o Brasil aos 02 anos de idade, casou e teve 

três filhos, mas o marido foi dado como morto e ela passo a sustentar a casa 

através da única coisa que sabia fazer, que era trocar lâmpadas, pneus de 

carro, fazer pequenos consertos, ela era conhecida como “Pereirão” ou “Marido 

de Aluguel” fazia de tudo para poder da uma vida melhor para o seus filhos e o 

seu neto,  um dos seus filhos cursava a faculdade de medicina e morria de 

vergonha da profissão da mãe, Griselda e de fato uma mulher com a cara da 

nova classe emergente, uma  pessoa que vai à luta, e que sempre joga na 

loteria para ver se ganha o prêmio e muda de vida, no decorre da trama ela 

ganha uma bolada e fica milionária, mas não perde a humildade, e não tem 

vergonha de dizer que e oriunda de uma classe emergente, ela  monta uma 

loja de pequenos serviços (Maridos de Aluguel)  e quando falta alguma 

funcionária ela veste o seu macacão e vai fazer o serviço. Fina Estampa, não 

foi a primeira a colocar pessoas de classe baixa como protagonista, mas e a 

primeira a trabalha de forma, mas clara e consciente a questão dessa camada 

da sociedade, mostrando que essas pessoas lutam para conseguir as suas 

coisas e que não e só porque fico melhor de vida que vai renega a sua antiga 

classe. Outra novela que traz a classe emergente para brilhar na frente da 

telinha e “Cheias de Charme”, que conta a história de três empregadas 

domesticas, Maria da Penha (Thais Araújo) Maria do Rosário (Leandra Leal) e 

Maria Aparecida (Isabelle Drummond) e acabam se conhecendo em uma 

delegacia, elas se une e monta um grupo musical as empreguetes, que com a 

ajuda das redes sociais, consegue ficar famosas.  

A novela traz questões de relação empregada doméstica e patroa, a falta 

de respeito e a falta de informações das empregadas sobre os seus direitos. A 

novela e transmita no horário das 19 horas, que destinado como um horário de 
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novelas voltada para a comedia e mais presa a ficção, Cheias de Charme não 

foge à regra das suas antecessoras, mas trabalha com uma realidade diferente 

das outras que e ter em seu núcleo principal três empregadas que alcançaram 

a fama cantando músicas sobre a relação empregada e patroa. Assim 

inovando na forma que a sociedade vê essas pessoas. Será que a sociedade e 

a cara da televisão?  

Ou a televisão a cara da sociedade? Podemos tentar responder essas 

perguntas olhando um pouco o fenômeno que foi a novela “Avenida Brasil” que 

foi um estouro de audiência no século XXI, uma novela produzida pela a Rede 

Globo no horário nobre e que tinha a sua trama central e passada no subúrbio 

carioca, contando a história de um ex-jogador de futebol, uma pequena 

empresaria e um time de futebol da segunda divisão.  Avenida Brasil tenta 

mostra o retrato da nova classe emergente brasileira como outras novelas 

anteriores, mas ela arrisca mostra de forma diferente assim atraindo diversos 

tipos de telespectadores, que de certa maneira acabo se identificando com a 

trama de João Emmanuel Carneiro que já avia escrito para o horário nobre mas 

não obteve grande sucesso.  

 
Para minha surpresa, ouvi num debate de televisão que o êxito de 
"Avenida Brasil" se deve ao fato de ser ela o retrato verdadeiro da 
nossa sociedade. Se isso é correto, moro em outro país sem o saber, 
já que as pessoas com quem convivo e as famílias que conheci ao 
longo de minha vida --e bota vida nisso-- nem de longe se parecem 
com os personagens criados por nosso brilhante teledramaturgo. 
(Gullar Ferreira, 2011 p. 02) 
 
 

É claro que Avenida Brasil não e o retrato verdadeiro da nossa sociedade, 

por ser uma novela, não podemos esquecer que a novela e uma ficção “Novela 

é ficção, não é a realidade, nem poderia ser. Como se sabe, a arte existe porque a 

vida não basta”, (Gullar Ferreira, 2011 p. 02) a novela é criada por alguém, 

transmitida por um canal de televisão que tem suas ideologias, se voltarmos no 

pensamento de Certeau que a história tem que produzir um sentido para o 

indivíduo, a novela exerce essa função, pois ela e composta de um discurso 

que seria o seu roteiro, também tem a pratica que seria a produção do 

programa ou da novela, que quando chega ao telespectador dá um sentido na 

vida cotidiana do indivíduo, se partimos do hipótese de Hayden White que as  

narrativas televisiva cria acontecimentos entre o real e a ficção e que o 
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telespectador acaba criando uma alegoria através dessa criação a novela seria 

essa alegoria que o indivíduo junta a ficção com o real cria um imaginário e 

acaba contrair para a sua vida cotidiana os modos os costumes as tendências 

as crenças criadas por essas alegoria e embutido no seu modo de vida, e por 

último o conjetura do  pensamento de Antônio Gramsci, que classifica  todos os 

homens como intelectuais seja ele orgânico ou tradicional, mas que nem  todos 

exerce essa função perante a sociedade, podemos classifica o autor da novela 

, como um intelectual orgânico já que de certa forma essas narrativas 

dramaturgas consegue entra  e mudar o modo de pensar, de agir do 

telespectador dando assim uma organicidade na cultura da sociedade, 

lembrando que a partir do século XXI as novelas vem dando espaço para as 

novas classe sócias que estão surgindo no país, então essa novelas começa a 

dar voz as classe esquecida que de certa forma seria uma contra- hegemonia 

para a hegemonia que foi criada ao longo de toda a história da televisão no 

Brasil e da telenovela, que acaba sendo um sonho para o telespectador.  

Como o “brinquedo mais fascinante do século XX”, a televisão 
transforma se em lugar para a produção simbólica, para a realização 
do sonho, das utopias, inclusive aquela que torna possível o 
aprisionamento do tempo. A utopia midiática, na qual essas imagens-
imaginação sobre a televisão tornam-se possíveis de ser acessadas, 
produz um sentido de tempo particular, destacando-se a construção 
de um eterno presente. (ROXO, Marco, 2011 p.34)  

Concluímos que a televisão e uma forma de criar um imaginário para a 

sociedade onde o telespectador se identifica com algum programa ou 

personagem e acaba adquirindo os costumes, os hábitos, as crenças desses 

personagens que não passa de uma ficção que tenta dialogar com o real, a 

televisão cria símbolos, ídolos e mitos que as pessoas acaba se identificando e 

até venerando. A televisão e a telenovela têm que ser uma ferramenta para a 

classe emergente poder ganhar espaço dentro da sociedade brasileira, quebra 

a hegemônica criada pelas as classes dominantes, essa classe tem que lutar 

para mudar a imagem  que ainda persiste na TV mas que ao longo dos anos 

sofreu algumas mudanças, que ainda  não são significantes para a sociedade 

brasileira deixe os preceitos que a mídia televisiva crio dessa classe a mais de 
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60 anos então a imagem da classe precisa mudar, já que a televisão e a cara 

da sociedade e que essa classe já não e a mesma de a 60 anos atrás . 
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O mito por Mircea Eliade

Soraya Pires Momi (UEL)1 

Resumo 

Através da revisão bibliográfica de algumas das principais obras de Mircea 

Eliade, destacando-se Mito e Realidade (1963), busca-se compreender como o 

mito é conceituado e analisado por um dos maiores estudiosos do tema no 

século XX. Partindo de uma abordagem que distancia este termo de 

"invenção", "ficção" e semelhantes significados, Eliade apresenta uma 

inovadora proposta para seu entendimento enquanto fenômeno inerente à 

humanidade. Observando as modernas formas de organizações e criações 

sociais, o autor demonstra que os mitos, ainda que modificados ou adaptados, 

sobrevivem à passagem dos séculos e às mudança das configurações das 

sociedades, sendo intrínsecos ao imaginário social. 

Palavras-chaves: Mircea Eliade, mito, imaginário. 

1  Mestranda do programa de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
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1. Introdução
A partir do exposto em três obras - O Sagrado e o Profano (1959), 

Imagens e Símbolos (1961) e Mito e Realidade (1964) – do historiador das 

religiões romeno Mircea Eliade (1907-1986) pretende-se elaborar uma pequena 

revisão do conceito de mito e das reflexões sobre o tema por ele explanados 

neste recorte bibliográfico.  

Partindo do entendimento que o mito, em sua real significação, é muito 

mais complexo do que faz supor o senso comum e tão inerente à vida do 

homem como tantas outras temáticas de maior discussão e visibilidade, expõe-

se, brevemente, neste texto, dividido em tópicos, a visão do autor sobre o 

conceito do tema em si, a relação entre as mitologias de criação do mundo e 

de criação do homem, como estas mitologias fazem-se presentes na 

cotidianidade do homem religioso, a importância de suas constantes 

renovações rituais, a também existência de mitos que explicam o futuro e a 

dissolução do mundo e, finalmente, a sobrevivência das crenças primordiais na 

atual sociedade.       

2. Significando o mito
Ao se pensar no significado de mito, frequentemente tem-se os termos 

“mentira”, “fábula”, “história inverídica” levantados como seus sinônimos. Do 

ponto de vista do estudos sobre a temática empreendidos por Mircea Eliade, 

entretanto, tais vocábulos são insuficientes, ou mesmo contrários, ao real 

significado de mito, muito mais denso em sua conceituação. A fim de explicar 

esse significado, o autor explana que: 

“A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos 
imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma 
historia sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito 
narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 
realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou 
apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um 
comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a 
narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi produzido 
e começou a ser.” (ELIADE, 2013, p. 11) 

Nesta linha de raciocínio, considerar o mito como uma mentira limita-o 

substancialmente. Ainda que, do ponto de vista de quem empreende uma 
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análise, haja discordância sobre a correção do relato e da interpretação por ele 

apresentados, é importante não tomá-lo, no contexto da cultura a qual 

pertence, como fantasia. Os mitos nunca são cridos como invenções ou 

alegorias de um acontecimento. Diferentemente dos contos e fábulas, o mito, 

dentro de seu contexto, trata de uma história real e determinante para o 

mundo. 

Outro ponto que deve-se observar é que, se por um lado a multiplicidade 

de culturas e sociedades de diferentes locais e épocas implicam em “objetos e 

entes” concernes a seus mitos diferentes entre si, por outro, pode-se extrair 

muitos simbolismos e arquétipos comuns a elas. Assim, infere-se que a 

mitologia é inerente às próprias origens do ser humano e a seu 

desenvolvimento e reconhecimento enquanto tal.  

3. Cosmogonia e criação do homem
Antes de compreender o mundo em seus múltiplos aspectos, 

sistematizando-o e desenvolvendo técnicas que lhe permitisse viver melhor e 

controlar fatores adversos a si, o homem sentiu a necessidade de encontrar 

explicações para a origem do espaço que habitava, em saber como do Caos - 

que é o oculto, o desconhecido - surgiu o Cosmos, o domínio de tudo o que se 

conhece na realidade palpável. Em várias culturas, a cosmogonia não coincide 

com o surgimento do homem, mas, nem por isso, faz-se menos importante. 

Como primeira criação (a do próprio universo), ela fornece a condição primária 

e o modelo para a ocorrência das demais. Como observa Eliade:  

“Toda a história mítica que relata a origem de alguma coisa 
pressupõe e prolonga a cosmogonia. Do ponto de vista da estrutura, 
os mitos de origem homologam-se ao mito cosmogônico.” (ELIADE, 
2013, p.25)  

Apesar de, comumente, a criação do homem não ser simultânea à 

cosmogonia, a existência do homem religioso, para o próprio, só adquire 

sentido quando ele toma conhecimento dos fatos primordiais que o fizeram 

como é. Assim, os “ritos de iniciação”, aqueles que alçam os jovens ao mundo 

adulto, sempre existiram como um “segundo nascimento”, este, para o mundo 

religioso, dos mistérios revelados. Em muitas situações, reproduzia-se, mesmo, 
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um nascimento, a saída do ventre era simbolizada através de uma cabana ou 

da pele de um animal.  

Observa-se que também os “ritos da morte” seguem o mesmo princípio, 

já que, de semelhante maneira, encaminham o homem para uma nova vida 

que se inicia, a vida espiritual. Nasce-se também para ela, sagrada, enquanto 

se morre para o profano. Os ritos da morte, como iniciação para essa nova 

vida, são complexos e indispensáveis para que o indivíduo inicie em paz sua 

nova trajetória. Predizendo e dando suporte à dualidade vida/morte que sempre 

se faz presente entre nas diferentes culturas, tem-se que, muitas vezes, um 

assassinato compõe a mitologia primordial de várias culturas. Partes do corpo 

assassinado dão origem a elementos naturais (terra, mares...), garantindo-se a 

perpetuação da divindade e dos homens, que utilizam e consomem estes 

elementos em sua existência. A cosmogonia não, necessariamente, existe a 

partir de um Deus vivo.  

É possível traçar um paralelo entre a necessidade que o homem tem de 

conhecer suas origens, as crenças que fornecem explicações para 

compreendê-la e as teorias de Freud sobre a importância dos fatos ocorridos 

na primeira infância do ser humano, aqui entendida como seus primórdios 

individuais. Mais uma vez, tem-se que os fatos iniciais são os determinantes de 

ações futuras.  

4. A mitologia nos elementos da vida humana
Mesmo os homens não religiosos são fortemente influenciados pelo 

espaço e pelo tempo. Duas dimensões que, desde os tempos primordiais, 

possuem forte significação para o homem religioso. Nos domínios do mundo 

conhecido, sempre houve locais sagrados, que claramente se separam dos 

demais, profanos. O acesso a estes locais se dá por meio de ritos, e a 

delimitação do espaço é bem marcada, como, por exemplo, em uma Igreja. 

Mas, mesmo o homem cético não está, nunca, livre das influências da 

sacralização dos espaços, ele apega-se emocionalmente a alguns locais, 

elegendo-os em detrimento de outros por questões afetivas e simbólicas, ainda 

que, neste processo, não haja influência de nenhuma religião ou crença 

espiritual.   
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O tempo, tal como os espaços, também pode ser dividido entre sagrado 

e profano. No tempo sagrado, repetem-se sempre os mesmos ritos, com o 

objetivo de reviver momentos relevantes para aquela fé, de reafirmá-los, sendo 

o tempo profano o espaço compreendido entre dois destes momentos. No

tempo sagrado, o homem retira-se, momentaneamente, do tempo histórico em 

que vive, reportando-se ao passado, à junção de fatores e características do 

evento que celebra. O homem não religioso também mantém em seu 

calendário uma temporalidade sagrada, apenas mudando os objetos aos quais 

ela relaciona-se. Sendo que, por diversas vezes, essa mutação é apenas 

aparente, já que se tratam dos mesmos símbolos primitivos repaginados.    

Os mitos também dão sentido aos atos e situações naturais e essenciais 

à vida do homem. Para o homem religioso, comer, beber, morar, relacionar-se 

sexualmente, são atos carregados de significado. O homem religioso os 

ritualiza, possibilitando-se, através dessa simbologia, uma conexão com o 

sagrado. Os aspectos mais elementares da natureza humana nunca são vistos 

como "naturais”, instintivos, puramente fisiológicos.  A relação entre homem e 

natureza é mística. Os elementos e fenômenos naturais são estreitamente 

relacionados ao poder e manifestação das divindades. Assim, em diversos 

mitos, tem-se o céu como representação do alto, do intangível e infinito - o 

“muito alto” é inerente ao divino e o céu é a morada dos deuses. A água é um 

elementos de grande significado, sendo associada aos primórdios da vida, o 

dilúvio e o batismo cristãos mostram seu poder “regenerador”, que concede 

vida. Os simbolismos em torno da terra são de fecundidade, germinação. Em 

muitas culturas, a terra tem participação fundamental em rituais de nascimento 

e morte. A árvore e as vegetações são manifestações de vida. E o homem 

surpreende-se com essa revelação de vida, sujeita a ciclos, tal como a sua.   

5. Rememorar e renovar
Para o homem religioso, a hierofania - a manifestação, revelação do 

sagrado - representa uma ruptora com o profano, o mundano, o comum. Ao 

cultuar um objeto ou símbolo sagrado, ele não o faz à materialidade em si, mas 

àquilo que ela representa. Destaca-se que o próprio ato de cultuar nem sempre 

traduz uma terna proximidade entre o homem e a divindade a qual oferece 

louvores. Em muitas culturas, o Deus é o criador de tudo, mas, ao mesmo 
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tempo, é longínquo, não participa das coisas mundanas. É onipotente, 

onipresente e onisciente, mas também avalia e julga os homens, sendo que a 

estes cabe seguir o modo de vida que a Ele agrada e dirigir-lhe súplicas nos 

momentos difíceis.  

Ao se empreender esforços e sacrifícios para seguir um modo de vida 

pré determinado, e sempre muito próximo ao modo de vida das divindades, 

nega-se, de certa forma, a condição profana da existência. Busca-se, sempre, 

a renovação do mundo. Quando o homem religioso profere citações da 

cosmogonia, é claro este fim. As ocasiões do Ano Novo (entendido como um 

“mundo novo”, um novo ciclo de ritos) e da entronização de um novo rei (nova 

dinastia, novo mundo) refletem precisamente isto.  

Retomando o conceito de tempo sagrado, tem-se que o ano pode ser 

entendido como uma unidade temporal que contém todos os tempos sagrados, 

sendo um novo ano a renovação de todos eles. Nestes períodos, o homem 

busca tornar-se “contemporâneo” aos deuses. Há a volta ao passado e o 

reavivamento - ainda que representativo - do que já ocorreu. Não se objetiva 

uma “evolução” na significação dos ritos, já que este tempo não segue a 

cronologia habitual, ele é um retorno aos primeiros tempos, um reviver dos 

primórdios. Neste ponto, se estabelece uma distinção entre recordação e 

memória - ter a memória de algo é nunca esquecê-lo, lembrar-se e dialogar 

sempre com o fato. Já a recordação seria um ato necessário àqueles que 

esqueceram-se do acontecimento (e, consequentemente, de seus significados 

e propósitos).    

6. Mitos futuros: o fim do mundo
Se cada cultura possui sua versão acerca da criação do mundo e do 

surgimento dos homens nele, o mesmo ocorre em relação ao extremo oposto a 

este marco. Para várias crenças, o fim do mundo já ocorreu uma ou mais 

vezes, e ocorrerá novamente. Para outras, o fato ainda está por acontecer. Há 

diversidade de interpretações também em relação a quem será afetado pelo 

acontecimento (apenas os pecadores?) e ao que se sucederá ao fato (haverá 

uma nova restauração do mundo?). 

Observa-se que, muitas vezes, os momentos históricos vividos pela 

sociedade ocidental influenciaram na interpretação de elementos relativos ao 

499



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
fim do mundo, fosse através de “anticristos” - líderes de situações adversas aos 

interesses de um grupo - ou da insistência em se reforçar a fé na espera da 

vinda do Salvador que recompensaria os justos por seus infortúnios, mas essas 

interpretações sempre surgem a partir de um modelo pré estabelecido, a 

crença é anterior ao fato e acaba moldando-se a ele. Assim, a escatologia 

aproxima-se da cosmogonia, ambas como os mais importantes momentos da 

história do mundo e da vida. Início e fim. Sendo as consequências da primeira, 

diretamente relacionadas ao apreendimento e prática das premissas ditadas 

pela segunda.   

 Chamam atenção outras duas condições que comumente se aproximam 

nas mitologias - o sono e a morte (como na mitologia grega, Hipnos e Tanatos 

eram irmãos gêmeos). Ainda hoje é muito comum se comparar a morte ao 

sono, utilizando expressões equivalentes. E o ato de “despertar” é bastante 

metafórico, desperta-se do sono, da inércia, da morte, a fim de poder trilhar um 

caminho de luz e sabedoria. Em muitas crenças, o fim do mundo mais se 

aproxima de um “despertar”, do que de um adormecimento, já que o ingressar 

no plano da vida espiritual representa o verdadeiro propósito da alma.  
 

 7. Contribuições e reflexos na contemporaneidade 

 Ao contrário do que uma análise precipitada possa indicar, os mitos não 

limitam o ser humano. Muitas vezes, impulsionaram fatos grandiosos e 

notáveis. Através do pensamento “é possível fazê-lo, pois outros já o fizeram”, 

as pessoas foram impelidas a enfrentar desafios. Considerando-se os mitos 

como modelos que podem ser aplicados a muitas situações, percebe-se que 

eles não tolhem a capacidade criativa e empreendedora do homem, e sim, a 

encorajam.  

 O mundo moderno permanece adorando os mitos de antigamente, ainda 

que estes estejam “repaginados”, “remodelados”, como se verifica nos super 

heróis norte americanos e nos romances policiais. Eliade (2013) cita o exemplo  

uma feira de automóveis, como um evento no qual se é possível identificar a 

mesma estrutura de um ritual sagrado, complementando que “o homem é como 

é hoje porque uma série de eventos teve lugar ab orgine”. Em outras palavras, 

o homem não religioso deriva do homem religioso. E alguns resquícios do 

primeiro continuam presentes, ainda que veladamente, no segundo. 
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8. Considerações finais
Obras que se reforçam e se complementam, O Sagrado e o Profano 

(1959), Imagens e Símbolos (1961) e Mito e Realidade (1964), apresentam 

uma profunda análise sobre a representatividade do mito nas sociedades, 

desde os primórdios da humanidade. Neste trabalho, objetivou-se explanar as 

ideias gerais do autor a respeito da relação do homem com as mitologias. 

Relação que, como visto, deu-se de maneira análoga em diversas culturas, 

separadas por extensos espaços geográficos, em diferentes épocas.  

A partir da identificação dessa aproximação entre diferentes crenças, 

que invocam os mesmos arquétipos, Eliade empreendeu, sob a ótica da 

história das religiões, uma visão que buscou desconstruir uma multiplicidade de 

invólucros para se chegar a germes antropológicos comuns. Os resultados 

obtidos permitiram inferir que a criação de mitos é uma ação humana que 

coincide com o desenvolvimento da consciência do homem como tal. É natural 

e necessária a ele, atendendo às suas necessidades e anseios primordiais.  

Sendo a construção e assimilação de mitos atividade inerente ao ser 

humano, esclarece-se que, na atualidade, embora seja possível uma reflexão 

crítica sobre o poder das mitologias, não o é viver em total desacordo a elas. 

Mesmo o homem dito não religioso, não praticante de um conjunto de ritos 

ofertados às divindades ou mesmo não crente nelas, não deixa de influenciar-

se por um conjunto de práticas e conceitos há tanto tempo cristalizados em sua 

sociedade. E, não de maneira menos inconsciente, passa a reproduzi-los, 

perpetuando sua existência.       
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O humor de Federico Fellini em La strada (Itália, 1954). 

Rafaela Fernandes NARCISO(UEL)1 

Resumo: 

O cineasta italiano Federico Fellini inicia sua carreira durante o neorrealismo 

cinematográfico italiano, movimento que ficou conhecido por mostrar a povera 

realidade italiana nas décadas de 1940 e 1950, quando o país buscava sua 

reconstrução diante dos eventos da Segunda Grande Guerra e do fascismo. No 

entanto, apesar da participação neste momento histórico do cinema italiano, 

Fellini iria, já no inicio da década de 1950, desenvolver seu próprio estilo, que 

ficaria conhecido em todo o mundo. Através da análise do filme La Strada 

(Itália, 1954), com base em análise se aspectos históricos e análises 

sociológicas do contexto social com qual dialoga a obra fílmica em questão, 

iremos analisar como o cineasta, através do universo mambembe e dos 

registros clownescos, bastante associados ao circo, desenhará na tela o 

momento político, econômico e social de sua época.   

Palavras-chaves: Federico Fellini, Pensamento Social no Cinema Italiano, 
Humor de Fellini.  

1 Professora Colaboradora da Universidade Estadual de Londrina, Bacharel (2010) em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/Marília e 
Mestre (2012) em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo – 
UNIFESP/Guarulhos, tem pesquisas relacionadas ao Pensamento Social no Cinema e 
Sociologia do Humor. Este trabalho é um dos resultados de dissertação de mestrado 
apresentada à Universidade Federal de São Paulo, com orientação do Dr. Mauro Luiz Rovai.  
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1. Federico Fellini: do neorealismo2 ao cinema autoral

Federico Fellini inicia sua carreira como roteirista do filme Roma, Cidade 

Aberta (Itália, 1945), dirigido por Roberto Rossellini, considerado obra inaugural 

do movimento denominado neorealismo cinematográfico italiano, que iria 

influenciar os cinemas novos de todo o mundo, ao pretender retratar a 

realidade nas telas, quebrando com o modelo hollywoodiano, que apresenta 

aos espectadores, á época, um mundo idealizado, vendendo não só um ideal 

de sociedade mas também um modo de vida.  

Este movimento iria se expandir por todo o mundo, como uma 

possibilidade de uma pretensa sinceridade ao mais diversos contextos sociais. 

Guy Henebelle (1978) afirma que o neorealismo é um prelúdio à uma 

“insurreição anti-hollywoodiana” que iria se espalhar pelo mundo todo. 

Podemos afirmar que o Cinema Novo brasileiro é um dos movimentos que 

foram influenciados pelo neorealismo italiano. Assim, veríamos cineastas como 

Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, e, o 

mais conhecido deles, Glauber Rocha produzindo filmes com os pressupostos 

da cinematografia italiana citada: baixo custo e a realidade como ponto de 

partida, entre outros.  

 Embora o neorealismo seja um dos grandes acontecimentos 

cinematográficos do século, Fellini, em poucos anos, começa a desenvolver 

uma estética própria, partindo do realismo. No final da década de 1940, o 

neorealismo já apresentava certo esgotamento na Itália, cedendo espaço para 

as comédias italianas nos anos 1950. Embora não possa ser considerado um 

movimento coeso, como o neorealismo, essas comédias ficaram conhecidas 

como commedia all’italiana3.  

 No entanto, Fellini não se encaixa neste tipo de produção. Embora tenha 

tratado da figura do palhaço de forma aberta apenas em seu filme Os Palhaços 

(Alemanha, França e Itália, 1970), o interesse do cineasta pelo espetáculo 

popular está presente desde o inicio de sua carreira. Assim, em seu primeiro 

filme, dirigido com Alberto Lattuada, Mulheres e Luzes (Itália, 1951), tem como 

2 Neste trabalho, respeitamos a grafia italiana do movimento cinematográfico em questão.  
3 Segundo João Garboggini (2006, p. 07), as comedias deste gênero apresentam um retrato do 
italiano médio, extraindo seu humor através da ridicularização dos costumes e ambientes 
italianos.  

503



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
tema o mundo das comédias. Em 1952, Fellini apresenta Abismo de um sonho 

(Itália, 1952), tratando do mundo do cinema e das fotonovelas e do impacto 

deste universo na vida de uma mocinha interiorana e católica.  

Considerado o mais poético filme do cineasta, La Strada ou A estrada da 

vida (Itália, 1954) coloca em cena, através de Gelsomina (Giulietta Masina), 

Zampanò (Anthony Quinn) e o Louco (Richard Basehart), a reconstrução e 

modernização italianas. É a primeira vez que o cineasta colocaria a figura do 

palhaço em seus filmes, utilizando-se do riso, provocado pelo palhaço, como 

elemento estético que o diferenciaria das comédias italianas citadas acima.  

Em 1955, o cineasta apresenta A trapaça (Itália, 1955), apresentando 

um grupo de trapaceiros que, através do enredo do filme, quebram com a 

estética poética e humorística que vinha desenvolvendo. Estética esta 

retomada no seu próximo filme, As noites de Cabíria (Estados Unidos e Itália, 

1957), onde contará, de forma bem humorada, a vida da prostituta Cabíria. Em 

1960, apresenta La dolce vita (Itália, 1960), que se tornaria um clássico 

felliniano, criticando a imobilidade da burguesia naquele momento da história 

italiana.   

A partir deste filme, Fellini começa a tomar distancia do neorealismo e 

aprimorará o seu estilo. Como o filme em questão pode ser inserido nesta 

primeira fase de Fellini, onde, partindo do neorealismo, vai lançar as bases 

para uma estética clownesca, que será desenvolvida por toda sua filmografia, 

vamos nos ater ao filme considerado mais poético desta fase, qual seja, La 

Strada. Desta forma, passamos à análise do filme, onde buscaremos 

compreender como Fellini mescla a realidade italiana da época, que 

apresentava um país por reconstruir, com elementos humorísticos, que 

resultariam num cinema que, através do humor, se mostra crítico.  
 
2. La Strada (Itália, 1954) e o diálogo com sua época. 

 

Um dos primeiros aspectos relevantes do filme é a origem de Gelsomina 

e o diálogo que o cineasta faz com o neorealismo no início do filme. 

Lembrando-se da mãe de Gelsomina – “como somos desgraçados!”, “vou 

consertar o telhado e comprar comida”, “uma boca a menos para comer”, 

“porque seu pai nos abandonou?” – podemos dizer que a situação de pobreza 
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e de abandono, acrescidos ao cenário apresentado, ligado ao interior do país, é 

paralela ao apresentado pelo cinema italiano do pós-guerra.   

Porém, uma primeira diferenciação em relação às produções 

neorealistas é possível. Tomando como contraponto o filme Ladrões de 

Bicicleta4 (Itália, 1948), podemos identificar neste último uma clara ligação da 

pobreza com a bondade, onde o personagem central, Antonio, não é culpado 

pela guerra e muito menos pelas condições nas quais o seu país se encontra. 

Talvez por este dado, o neorealismo seja descrito por alguns como a poética 

da redenção. Já no filme de Fellini, percebemos que os pobres não são 

banhados pela santidade, estando prontos para venderem a si e aos outros 

caso seja necessário mesmo que através de uma venda camuflada. Afinal, não 

há em La strada nenhum plano da mãe e dos irmãos de Gelsomina para 

produzir comoção. Não há nem mesmo uma justificativa para que Rosa e 

Gelsomina tivessem sido entregues a Zampanò, pois tudo o que importa é 

“uma boca a menos para comer” ou “consertar o telhado da casa”.   

Por outro lado, isso não significa que a mãe tenha sido cínica. É como 

se Fellini fizesse com La strada um comentário, sem emitir juízo de valor, de 

como os fatos do passado – imediato pós-guerra – são encontrados no 

presente – início dos anos 50. Em outros termos, é como se Fellini expusesse 

a crueza da atitude da mãe, sem utilizar recursos estéticos do cinema para que 

tais atitudes parecessem justificáveis ante a pobreza da Itália naquele 

momento.   

No final desta sequência, que acaba com a partida de Gelsomina, a mãe 

se vê livre daquela filha que “não é tão prendada como Rosa” e já “está 

crescida e nunca trabalhou”, parecendo um estorvo em tempos difíceis. Desta 

maneira, podemos dizer que Fellini, através da venda de Gelsomina, tece sua 

crítica ao neorealismo ingênuo, que coloca em cena um povo italiano 

idealizado, apontando para o fato de que nenhum daqueles homens poderia, 

por exemplo, ter apoiado o fascismo. Através de La strada, percebemos uma 

tentativa de quebra com a dicotomia entre bem e mal, onde o povo italiano e 

4 Dirigido por Vittorio de Sica, conta a história de Antonio Ricci, desempregado numa Itália 
paupérrima no período pós-guerra. Em uma análise geral, vemos no filme um conflito entre a 
velha moralidade anterior à guerra e uma nova situação na qual os velhos costumes não 
funcionam, como se no pós-guerra houvesse uma suspensão da cultura e dos costumes 
italianos, já que a situação de reconstrução do país é mostrada de forma conturbada e difícil.   
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pobre está sempre ao lado do bem, lutando contra o mal, seja este o fascismo, 

a guerra ou as consequências desta.   

Outro elemento que chama atenção no filme é a desagregação no 

contexto social italiano, podendo ser considerado um dos eixos centrais do 

filme. Num primeiro momento, poderíamos supor que a forma de construção 

fílmica se liga ao próprio estilo do cineasta, que partiria mais do indivíduo do 

que do coletivo. Porém, apesar da poética de Fellini ser individual, isso se 

deve, justamente, à falta de agregação social, que deixaria como única saída 

aos indivíduos a construção das próprias vidas.   

 O filme mostra, na maioria das cenas, a luta pela sobrevivência da 

dupla mambembe – também de outros personagens, de forma menos central – 

que trilharia as estradas italianas em busca de sustento. Interessante notar que 

apenas três momentos do filme são capazes de reunir um grande número de 

pessoas: o primeiro é uma festa de casamento, mostrando que certos estratos 

da população da Itália continuam seguindo com as suas vidas, independente 

das condições econômicas e sociais; o segundo é uma procissão católica, 

caracterizando esta religião como a única instituição oficial no país ainda capaz 

de dar respostas à população – mesmo que estas respostas sejam um pouco 

duvidosas –; o terceiro elemento é a manifestação artística, pois há uma 

quantidade considerável de pessoas reunidas para assistir a apresentação do 

Louco após a procissão, durante as apresentações do circo e da dupla 

Gelsomina e Zampanò.   

Outra sequência que se destaca é a do convento, momento propício 

para o cineasta mostrar o mundo da submissão total à religião, que se 

configura como elemento constituinte da sociedade italiana não só naquele 

momento (“o convento é antigo, tem mais de mil anos”). Esta submissão é 

desenhada como cega se considerarmos a fala da freira – “mudamos de 

convento de dois em dois anos para não nos apegarmos as coisas materiais e 

esquecer-se de deus” – de forma que a âmbito religioso teria pouca ou 

nenhuma relação com a realidade italiana.   

Desta forma, poderíamos supor que os únicos elementos que dariam 

coesão à sociedade naquele período são a família, a religião e a arte. A família 

é assuntos quase estranho ao La strada, aparecendo poucas vezes e não 

sendo uma saída louvável para os indivíduos – vide a família de Gelsomina. 
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Fellini apresenta também uma visão negativa sobre a religião, através de 

alguns retratos ridículos nos quais acaba envolvendo as figuras religiosas ou 

da maneira ingênua que apresenta as resignadas freiras no convento por onde 

passam Gelsomina e Zampanò. A arte é delineada pelo cineasta como uma 

atividade pouco valorizada, uma vez que notamos certo conforto nesta 

atividade ao final do filme, onde o segundo circo que Zampanò integra aparece 

envolvo em ares de empresa capitalista. Acreditamos ser uma crítica do 

cineasta às mudanças no circo bem como nas atividades artísticas, assunto 

presente desde seu primeiro filme. Desta forma, a modernização aparece 

presente numa sociedade onde os vínculos familiares estariam desfeitos, a 

religião apresentaria pouco contanto com a realidade italiana. Essas mudanças 

no circo são descritas por Alice Viveiros de Castro:    

“O circo do pós-guerra, com honrosas exceções, transformou-se num 
espetáculo repetitivo, voltando-se apenas para crianças e sufocado 
em seu próprio gigantismo. As lonas eram enormes e a divulgação 
procurava valorizar espetáculos de grande elenco e com imensa 
coleção de animais [...] A este momento de quase estagnação 
somou-se o crescimento desenfreado das cidades, a chegada 
acachapante da televisão e o aumento do custo de vida, deixando o 
circo em todo o mundo ocidental numa situação extremamente 
delicada” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 208).   

Retomando a citação da autora, as mudanças no circo correspondem às 

mudanças sociais como o crescimento das cidades e a chegada da televisão 

(sobre a qual é comum a acusação, conforme observamos na citação acima, 

de ter prejudicado os espetáculos populares e também com o cinema, aspecto 

abordado mais tarde por Federico Fellini em Ginger e Fred (Alemanha, França 

e Itália, 1985), onde ridiculariza os bastidores e realizações da televisão 

italiana, e de maneira indireta em Entrevista (Itália, 1987), onde apresenta certa 

nostalgia pelos tempos áureos da Cinecittà5 e da sociedade da época). Estas 

mudanças correspondem ao processo que neste artigo entendemos como 

modernização.  

Notemos que a única figura a representar alguma autoridade oficial em 

todo o filme, com exceção do bispo e das freiras do convento, é um policial ou 

guarda, que aparece na primeira apresentação de Zampanò. Contudo, menos 

5 Inaugurado em 1936, foi idealizado e realizado pelo regime fascista com a finalidade de 
promoção do mesmo. Com o final deste, o complexo de estúdios serve a outros tipos de 
produção, possibilitando a realização de grande parte da filmografia italiana.   
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do que autoridade ou coesão social, a figura do policial, que poderíamos 

associar a ordem, está no mesmo nível do ridículo da cena (ilustrada abaixo).   

1. Autoridade apresentada por Fellini.

Há um comentário no filme sobre a intervenção estadunidense na Itália: 

através de um plano em que vemos Gelsomina e uma fogueira, notamos, ao 

fundo, a presença de um carro e uma placa da ESSO o que, em nossa leitura, 

explicita o investimento estadunidense na reconstrução da Itália. A condição 

mambembe de Gelsomina e Zampanò, assim como a pobreza da 

circunvizinhança, parece contrastar com presença da multinacional petrolífera. 

Porém, a temática da miséria e da reconstrução está no filme não apenas 

como pano de fundo, pois a situação econômica e política marcam 

profundamente a narrativa e, em consequência, o caráter das personagens. E, 

em situação de miserabilidade total, até vender uma filha para um ator 

mambembe que acabara de anunciar a morte da outra assistente, também filha 

da mesma mãe, parece possível, revelando a expressão máxima das 

iniquidades que a miséria é capaz de acionar, sem que para isso seja 

necessário lançar mão de planos ou de recursos expressivos voltados para a 

comoção.  

No mesmo sentido, encontramos a cena do bar, quando a mulher que 

Zampanò acaba por atrair, estranha a sua moto: ele responderia que é 

americana e “nunca me deixou na mão em sete anos”. Outra italiana, na cena 

seguinte, descreveria o veículo como “uma moto com reboque”, deflagrando o 

desconhecimento do povo italiano com relação aos produtos vindos dos 

Estados Unidos, uma vez que a grande maioria daquela população não se 
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enquadraria no papel de consumidores possíveis desses produtos devido à sua 

situação financeira miserável. Mais uma vez, percebemos a referência aos 

Estados Unidos como interventor econômico e grande exportador de bens de 

consumo. E, ainda, como referência de mercadoria bem acabada, de 

tecnologia de qualidade em possível oposição à Itália e à sua hipotética 

vocação agrária, tal como pretendia o governo fascista. Deste modo, o produto 

industrializado estadunidense acabava como sinônimo de produto de boa 

qualidade, o que facilitava a entrada da ideologia interventora junto com o 

plano de intervenção.  

Considerando apontadas as questões sociais presentes no filme, 

passamos aos personagens e aos elementos clownescos. O primeiro elemento 

relevante é a maneira como o cineasta delinearia Gelsomina. As primeiras 

referências desta construção desta personagem são dadas logo no início do 

filme, quando ela se mistura às crianças na praia. Pelo desenho feito pela 

câmera, facilmente a identificamos como mais uma criança correndo na praia.    

3. Gelsomina e as crianças no início do filme.

O paralelo entre palhaços e crianças é feito por muitos pesquisadores, 

que apontam que grande parte da lógica do palhaço estaria ligada ao universo 

infantil. Aqui, o termo infantil não tem significação pejorativa e se refere a uma 

maior liberdade de pensamento e expressão, uma vez que a educação ainda 

não teria dado conta de incutir nas crianças os valores que são encontrados de 

forma sedimentada num adulto.   
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Dessa forma, o processo de educação se configura certamente como 

repressor e limitador da criatividade e ingenuidade infantis. Palhaços, 

especialmente o tipo augusto, seriam adultos com um pensamento infantil que, 

por assim ser, se tornaria libertador, anárquico, afastando-se da lógica adulta, 

enquadrada em padrões e embebida de valores fechados. Essa identificação 

ocorre várias vezes no filme. No início, mostrado acima, mais à frente, quando, 

após a cena no bar, uma menina senta ao seu lado: não sabemos ao certo se a 

menina é uma Gelsomina pequena, ou se esta é aquela menina crescida. 

Pouco a frente, após descobrir que Zampanò está dormindo no fim da rua, 

vemos sua familiaridade com outras duas crianças, que a tratam como par.  

3. Gelsomina e uma criança.

Por fim, percebemos esta ingenuidade infantil – aqui descartamos 

novamente a conotação negativa do termo – presente na própria construção 

que o foco narrativo faz de Gelsomina: a sua maneira de andar, seus trejeitos, 

suas reações, em suma, aspectos que caracterizam sua ingenuidade, 

aparecem bastante ligados a uma atmosfera mais livre, que acomoda várias 

formas de ser do sujeito, afastando-se do ambiente adulto, mais normatizado, 

menos permissivo, e mais rígido. Quando ela faz os versinhos junto ao fogo 

identificamos uma visão lúdica distante do pensamento “adulto”, da finalidade, 

dos sentidos pré-estabelecidos. Segundo Ana Wuo (1999, p. 17), “o augusto é 

o bobo e o eterno perdedor, o ingênuo de boa fé”. No geral, sua construção se

liga a um registro poético, distante de padrões pré-estabelecidos, não 

associado à moral vigente. Ela claramente destoa das outras mulheres 
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encontradas no filme: por vezes, há certa dificuldade em identificá-la como 

mulher, pelos próprios elementos que mobiliza.   

Outra relação possível é com o lado animal do homem, fato que se 

justifica pela afirmação da mãe de Gelsomina “se ela comer fica bem”. Pra 

além da situação da miséria, que seria também um aspecto político do palhaço, 

há o apontamento para o fato de que o homem também é um animal. 

Interessante notar a relação feita entre a atuação dos palhaços e a fome, feita 

por Dario Fo: “os clowns, assim como os jograis e os cômicos dell’arte, sempre 

tratam do mesmo problema, qual seja, da fome: a fome de comida, a fome de 

sexo, mas também fome de dignidade, de identidade, de poder” (FO, 1999, p. 

305). Ao tratar do animal acima e da fome neste paragrafo, vale a citação de 

Alice Viveiros de Castro, onde afirma que o riso avocado pelo palhaço teria a 

finalidade de mostrar o quão animal os humanos são:    

“A principal função do riso é nos recolocar diante da nossa mais pura 
essência: somos animais. Nem deuses, nem semideuses, meras 
bestas tontas que comem, bebem, amam e lutam desesperadamente 
para sobreviver. A consciência disso é que nos faz únicos, humanos” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 15).    

Concordando ou não com a visão do riso apresentada pela 

pesquisadora, a citação nos leva a pensar em uma das finalidades do riso 

evocado, também, pelo palhaço. Mesmo Zampanò nos leva ao riso pelo seu 

lado mais animal – brutal, buscando a sobrevivência, insensível – tratando 

Gelsomina também como um animal, basta recordar a maneira através da qual 

ela aprende a tocar o tambor: apanhando com um graveto quando não 

conseguia e com sua espontaneidade sendo reprimida (“só faça o que eu 

mandar”). 

O humor que fica visível é basicamente centrado na figura de 

Gelsomina, de sua ingenuidade que desembocará em situações cômicas e 

também de sua inabilidade para realizar as mais simples tarefas propostas por 

Zampanò ou pelo Louco. No limite, a comicidade fica situada nas relações 

entre os três tipos presentes no filme, embora, na maioria das vezes, fique 

associada à personagem de Giulietta Masina. Logo no início do filme 
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percebemos que muitas situações cômicas serão obtidas através das 

expressões6 faciais dela.   

 Quando Zampanò começa a treinar Gelsomina para apresentá-lo, 

vemos uma das regras apresentadas por Henri Bergson7 (2001, p. 92): “obtém-

se efeito cômico transpondo para outro tom a expressão natural de uma ideia”. 

Desta maneira, enquanto ela deveria apresentar o artista com todo o 

entusiasmo, ela, desanimada, o chama num tom pouco atrativo. É cômico 

porque mesmo quando ela não erra o tom que a fala deve adquirir, acaba 

errando no toque do tambor, que, se bem feito, gera o esperado clima solene 

para a entrada de Zampanò. Na mesma sequência, vemos as feições de 

Gelsomina, que variam de forma rápida, levando a comicidade por meio da 

ideia de cristalização do sentimento que ela vivencia em dado momento. 

Assim, quando Zampanò está olhando, ela está olhando para baixo; no 

segundo seguinte, ele se vira, e ela está apresentando o sentimento oposto: 

olha pra cima, alegre, dança sozinha com o chapéu.       

Outro ponto na construção humorística do filme são as atitudes dela, 

que, na maioria das vezes em que leva à comicidade, são mecânicas. Segundo 

Bergson (Idem, p. 97), uma grande fonte do riso é o mecânico sobreposto ao 

vivo. Isso será visível na cena do bar onde ela, ao vê-lo levar um palito de 

dentes à boca, repete o gesto dele de forma mecânica, ignorando as 

significações sociais que envolvem este gesto; também quando ela se dirige 

para a moto, no gesto mecânico de seguir Zampanò, deixando de lado o fato 

de ele estar acompanhado. Como fundo desse efeito está a ingenuidade dela, 

que, cenas depois, acreditaria que Zampanò está morto, afinal, alguém deitado, 

de olho fechado, sem se mexer, logo vivo não está.   

A comicidade presente em Gelsomina se liga ao seu caráter, um dos 

tipos narrados por Bergson, que levaria ao riso por revelar uma inadaptação 

particular e inconsciente da pessoa e à sociedade. Para o autor, a personagem 

cômica geralmente se faz engraçada na medida em que se ignora (Idem, p. 

6 Para Bergson, “uma expressão cômica do rosto não promete nada mais do que aquilo que dá. 
É um estado único e definitivo. Parece que toda a vida moral da pessoa se cristalizou em tal 
sistema” (BERGSON, 2001, p. 18).   
7 Embora a análise que o autor faz da função social do riso não encontre consonância neste 
trabalho, os procedimentos da comicidade descritos por ele mostram caminhos fidedignos para 
realização do riso, podendo ser usados como explicação para algumas situações cômicas do 
filme.   
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06). Esse parece ser o caso de Gelsomina: podemos notar que ela não se 

sente ingênua, não se sente deslocada e, em geral, não tem crises com 

relação ao seu modo de ser, atitudes que parecem presente em todo palhaço.   

 A relação entre Gelsomina e Zampanò também é uma grande fonte do 

humor do filme. A base cômica desta dupla é uma antiga fórmula do humor: a 

junção de opostos. Em outros termos, eles funcionam como branco e augusto8. 

A relação entre os dois começa a ser delineada depois da primeira 

apresentação dele. Percebemos que as raízes dela se encontram 

imediatamente vinculadas ao interior da Itália e dos costumes rurais – sabe 

quando vai chover pelo vento, tem um feixe de lenha às costas no começo do 

filme – enquanto a origem de Zampanò será desconhecida durante toda a 

trama. Mesmo quando Gelsomina pergunta de onde ele é, conseguimos 

apenas saber que ele é estrangeiro.  

Durante todo o filme, há o desenvolvimento de uma relação clownesca 

entre os dois: situados em extremos opostos, ela seria a ingenuidade, a poesia, 

a delicadeza enquanto ele seria a força, a esperteza e a objetividade. Seguindo 

a definição de Fellini, podemos definir Zampanò como um clown branco, que é 

“elegante, gracioso, harmonioso, inteligente, características impostas de forma 

moralista (figura que facilmente se converte em pai, mãe, professor, artista, o 

belo, em resumo, o que deve ser feito)” (FELLINI, 1974, p. 02) e Gelsomina 

como um palhaço augusto, “aquele que se revolta com tanta perfeição, que é 

inatingível para a criança que é” (Idem). Interessante notar que o branco de 

Zampanò escapa à definição do cineasta. Porém não foge totalmente às 

características do palhaço branco, afinal o personagem é forte fisicamente, 

acredita que está correto em seus princípios e os impõe à Gelsomina sem 

cerimônia alguma, não aceitando suas falhas, configurando-se, assim, como 

contraditório e inadequado (como o definiu Fellini). 

Desta forma, algumas mediações são necessárias: Zampanò seria a 

figura racional, objetiva, insensível enquanto ela estaria marcada pelos 

8 Numa análise sociológica, Mário Bolognesi (2006, p. 77) afirma que “a partir de 1880 o 
Augusto se impôs como estilização da miséria, em meio a um ambiente social que prometia 
sua erradicação”. Assim, a dupla branco e augusto acaba como reflexo da sociedade na qual 
se firma. Em outros termos, considerando que a dupla já existia há muito tempo, a maneira que 
esta se configura na época revela aspectos sociais. Para o autor (Idem, p. 78), “a dupla 
Augusto e Clown Branco, então, veio a solidificar as máscaras cômicas da sociedade de 
classes” (Idem). 
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símbolos da provincianidade, da ingenuidade, de uma lógica que pouco se liga 

à realidade, invadindo o registro poético. Os dois tipos são, segundo o 

cineasta, “duas atitudes psicológicas do homem, o impulso para cima e o 

impulso pra baixo, divididos, separados” (idem). Talvez aqui possamos afirmar 

que, ao final do filme, mesmo sem Gelsomina, há um pouco do tipo dela que se 

impregna nele, que acaba a trama chorando, na areia – local onde ela corria e 

se divertia misturada às crianças logo no início do filme. Desta maneira, o plano 

final dialoga com esta cena inicial, como se o dia claro de antes encontrasse 

agora a noite, o riso de Gelsomina o pranto de Zampanò, a alegria autêntica de 

suas expressões infantis no início da obra fechasse o ciclo na postura 

desesperançada de um adulto sem perspectivas deitado na praia, como uma 

nau encalhada ou sobrevivente de um naufrágio.   

A relação estabelecida entre eles é típica da dupla de palhaços que 

encontraríamos, em profunda profusão, em dado momento histórico: o circo 

moderno. Retomando a relação entre branco e augusto, citamos Mário 

Bolognesi:     

“No ambiente do circo, os clowns ganharam uma polaridade que foi 
vital para a consolidação da dupla cênica: Clown Branco e Augusto 
se firmaram como oposições necessárias ao conflito cômico circense. 
O primeiro é a ordem e a autoridade; o segundo, a desordem, a 
ruptura e a sublevação. O Branco é a sutileza e a conclamação do 
sublime; o Augusto, o rude e a evidência da fome. O Branco é o 
espírito da civilização; o Augusto, o corpo agrilhoado desta mesma 
civilização, que quer se rebelar” (BOLOGNESI, 2006, pp. 14-5).   

A relação da dupla cômica, Zampanò como branco e Gelsomina como 

augusto sofre a interferência do personagem de Richard Basehart. 

Entendemos a presença deste personagem como um diálogo do cineasta com 

o arquétipo do louco, bastante associado ao palhaço. O Louco aparece pela

primeira vez comendo espaguete na corda bamba, em meio a uma grande 

multidão. Talvez aí o cineasta já nos coloque a “arte de arranjar-se”9, 

desenvolvida pelos italianos durante o período do pós-guerra – a única maneira 

de sobreviver naquele contexto onde praticamente não se sentia a presença do 

Estado – como um verdadeiro espetáculo. Vale destacar que, enquanto as 

comédias italianas colocariam esse aspecto numa chave de ridicularização, 

9 Segundo o cineasta, “o fato de termos que nos arranjar é uma condição fértil do italiano. Foi 
assim que ele nasceu. Seu tecido psíquico se formou assim” (FELLINI, 2000, p. 153). 
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Fellini colocaria esse aspecto italiano como louvável e digno de espetáculo 

para uma multidão apreciar.   

O próprio nome do personagem é revelador: o Louco. Este é um 

arquétipo, explorado pela pesquisadora Sallie Nichols10, que o analisa partindo 

das cartas do tarô11. Segundo a autora, o louco é “um andarilho, enérgico, 

ubíquo e imortal. É o mais poderoso das cartas do Tarô. Como não tem 

número fixo, está livre para viajar à vontade, perturbando, não raro, a ordem 

estabelecida com as suas travessuras” (NICHOLS, 2007, p. 39). Percebemos 

que O Louco do filme é um viajante solitário, e, quando se junta ao circo, logo 

perturba a ordem daquele lugar o que rende a expulsão do circo. Através de 

suas travessuras, este personagem colocaria algum conflito na relação entre 

Zampanò e Gelsomina – no limite, dominante e dominada – questionando a 

autoridade dele através de diversas formas: brincando com o fato de ele ter um 

número só, testando a corrente utilizada no número feito no circo, ensaiando 

um número com Gelsomina, entre outros.       

Quando Zampanò está preso, na conversa entre O Louco e Gelsomina 

ele acaba a ajudando a seguir em frente. Se lembrarmos da sua afirmação “Se 

for com eles, dá no mesmo. Se ficar com Zampanò dá no mesmo. De que 

adianta ir com eles? Eu não sirvo pra ninguém, para nada. Estou cheia de 

viver!”. Ele acaba alertando Gelsomina para o fato de que Zampanò tem algum 

vínculo com ela, e que talvez goste dela “Ele é como um cão. Fica olhando pra 

você, tentando falar, mas só consegue latir”. Depois dessa afirmação, ela se 

anima e enxerga sua possível função na relação com Zampanò12. Segundo 

Sallie, “do toque do Louco ninguém se recupera. E quem haveria de querer 

recuperar-se!” (Idem, p. 57), e é justamente isso que veremos no filme: a partir 

10 Discípula de Karl Jung que aprofundou os estudos deste autor no que tange aos arquétipos. 
11 Nichols justifica a escolha do tarô da seguinte maneira: “Os Trunfos [cartas do tarô] são 
ideais para esse propósito porque representam simbolicamente as forças instintuais que 
operam de modo autônomo nas profundezas da psique humana e que Jung denominou 
arquétipos. Tais arquétipos funcionam na psique humana de maneira muito parecida com a 
que os instintos funcionam no corpo. [...] Está claro que não podemos ver essas forças 
arquetípicas, como, de fato, não podemos ver os instintos; mas experimentamo-las em nossos 
sonhos, visões e pensamentos de vigília onde aparecem como imagens” (NICHOLS, 2007, p. 
27. Colchetes nossos).
12 Segundo a autora, “Talvez possamos dizer que ele [O Louco] representa um fator redentor 
dentro de nós mesmos, que nos impele para a individuação. É essa parte nossa que, inocente 
mas, de certo modo, conscientemente, se vê embarcada na busca do conhecimento” 
(NICHOLS, 2007, p. 56. Colchetes nossos).     
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do ponto que o Louco cruza o caminho de Gelsomina, ela não será mais a 

mesma. Ao final do filme, vemos que Zampanò também não é mais o mesmo. 

Tratando sobre os nomes que os loucos do tarô assumiriam em cada 

língua, Sallie afirma:  

“Se O Louco usasse o nome italiano, Il Matto (O Louco) seria, sem 
dúvida, posto de lado pela nossa sociedade, pois a insanidade é uma 
condição do espírito humano muito temida hoje em dia. Aqui também 
o Estabelecimento se tornou cada vez mais intolerante com o
comportamento que aberra do que quer que se tenha decidido 
chamar normal. [...] Paradoxalmente, o caminho para a verdadeira 
sanidade passa através da infantilidade e da loucura” (NICHOLS, 
2007, p. 51).    

 Esta é uma questão importante para nossa análise, uma vez que 

Zampanò mata o Louco. Embora o Louco deva ser entendido, dentro dos 

critérios que adotamos – como construído no interior do filme de Fellini – a 

leitura da autora, de algum modo, reforça a ideia de que o assassinato do 

Louco em La strada narra um processo de padronização, seja das 

possibilidades oferecidas pela arte à sociedade, seja dos sujeitos. No primeiro 

caso, relegando à marginalidade manifestações artísticas ligadas ao circo e 

aos clowns. Em segundo lugar, normalizando o sujeito, ou seja, desvalorizando 

aspectos não produtivos ou pouco práticos da vida como marginais na 

sociedade de consumo.   

4. CONCLUSÃO

Em nossa visão, Fellini está mostrando que há mudanças em curso em 

seu contexto social. Desta maneira, é na Itália em vias de reconstrução, da 

pobreza vencida através da arte de viver, que os antigos sujeitos vão se 

deparar com um novo tempo. Partindo de alguns elementos do filme – como o 

emblema da marca Esso e a moto americana de Zampanò – podemos 

perceber que esse novo tempo é perpassado pela sociedade industrial. Nesse 

contexto pós-guerra, podemos dizer que Zampanò representa a necessidade 

de seguir em frente, a qualquer custo. Lembramos que ele sempre arruma 

soluções, apesar das dificuldades: quando morre uma assistente, ele parte 

para comprar a irmã, quando é preso ele retoma a estrada, sem ao menos 
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agradecer por Gelsomina tê-lo esperado, após abandonar a irmã de Rosa, 

percebemos que ele, além de se juntar ao circo, já tem uma nova “assistente”.   

Podemos associá-lo ao estrangeiro: durante uma conversa com 

Gelsomina, ela constata que sua maneira de falar revela que ele não é italiano; 

se apresentado como um tipo de palhaço branco, ele se mostraria esperto, 

durão, dominador e modelo a ser seguido por Gelsomina. Quanto ao fato da 

compra de Rosa e Gelsomina, mantê-las como objeto sexual e abandoná-las 

quando doentes, tratando as como meros objetos, podemos dizer que o 

brutamonte representa o tipo utilitarista, pragmático e sem escrúpulos, que 

parece preparado para os novos tempos.  

Tais características parecem associar Zampanò não apenas aos novos 

tempos, mas também a certo tipo de comportamento da Itália anterior à 

Segunda Guerra, como se, herdeiro do fascismo, continuasse a pregar uma 

moral que não cumpre. Ainda que também seja Zampanò a encarnar a 

desesperança, como apontamos no bloco final de La strada.    

A morte do Louco, que marca o início da quebra da relação entre os três 

personagens, se dá, em última instância, pelas mãos de Zampanò. Em uma 

primeira análise, podemos afirmar que a racionalidade, a força acaba por 

eliminar a “arte de arranjar-se”, apontando para a supressão de lógicas que 

não estariam atreladas ao processo de desenvolvimento capitalista. Diante do 

Louco, que questiona a normalização, Zampanò parece prenunciar a lógica que 

visa à homogeneização dos sujeitos enquanto produtores e consumidores.   

Seja no louco como arquétipo – discussão apresentada acima – seja no 

louco como tipo construído por Fellini em La strada ficaram pra trás aqueles 

aspectos associados à loucura e à maior liberdade correspondente de um 

controle social menor.    

Se é possível afirmar que o desenvolvimento da sociedade capitalista 

corresponde ou mantém afinidade com a crescente racionalização das relações 

humanas (como nos mostrou Weber em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo (2004), para citar apenas um entre tantos outros autores na 

Sociologia), e que essa transformação é de longa duração, Fellini parece 

apontar, na década de 50, para uma época em que certos tipos sociais não 

encontram mais lugar ante o domínio da normalização, da racionalização e da 

eficácia do sistema de produção.   
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Com relação à Gelsomina, ela não é morta, mas deixada para trás em 

um dos pontos da estrada. Na nossa leitura, o fato de Gelsomina estar morta 

quando Zampanò chega ao segundo circo de alguma maneira aponta para a 

morte de uma velha Itália, que não ficou imune ao pós-guerra e à sociedade 

industrial que se impunha. É como se a nova realidade que se firma não 

comportasse mais certos tipos de indivíduos, bem como aquela cultura 

fortemente marcada pela religião e pelos aspectos associados ao mundo não 

urbano. A cidade e a industrialização parecem desorganizar a visão de mundo 

desta povera Itália para sempre.   

A pesquisadora Andréa Pantano aponta que o surgimento do palhaço 

augusto – que associamos à Gelsomina – se dá em um momento no qual a 

sociedade industrial buscava adequar os indivíduos para que pudessem operar 

numa nova lógica tecnicista. Nesta ordem, “a marginalidade não cabe mais” 

(PANTANO, 2001, p. 70). Fica claro que esse tipo, que esta “a margem de 

qualquer conduta pré-estabelecida” (Idem), não sobreviveria ao advento da 

sociedade industrial que cobra condutas cada vez mais padronizadas e 

inseridas em um sistema de produção que a almeja o máximo de empenho 

físico e mental na produção e consumo de mercadorias, acabando num modelo 

preciso e achatado de indivíduos desejáveis, que se enquadrem nessa lógica 

social.  

Assim, Gelsomina estaria ligada ao contexto mais simplório da 

sociedade italiana, com raízes marcadas no interior do país. Daí ser 

apresentada em La strada como ingênua e provinciana, mas ao mesmo tempo 

muito sensível e poética. Cabe, pois, associá-la aos camponeses, às mulheres 

e crianças que, apesar de não terem participação direta nas batalhas e 

enfrentamentos do conflito mundial, sofreram as consequências deste. Através 

dela, podemos vislumbrar aspectos da vida cotidiana de pessoas simples, isto 

é, de pessoas cuja produção da vida no cotidiano ocorre no limite das 

possibilidades oferecidas por uma sociedade recém-saída da guerra, e que, de 

algum modo, se ligam às manifestações culturais que lhe são mais acessíveis, 

como manifestações da arte e da religiosidade populares.  

Ela estaria associada ao tipo augusto de palhaço, que se revela como 

um ingênuo, muitas vezes sonhador, dotado de uma lógica particular, um tanto 

descolada da realidade, mostrando toda a relatividade das normas sociais. 
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Neste sentido, a personagem se apresenta como um tipo despreparado para 

os novos tempos da cidade grande e do paulatino aumento da racionalidade 

que lhe é característica, e que logo invadiria a esfera da religião, como é 

possível observar no filme Abismo de um sonho (Itália, 1952), já citado neste 

artigo. Com a morte do Louco e de Gelsomina é como se o filme sinalizasse 

para o fim da ingenuidade, de uma Itália idílica e rural, da civilização capaz de 

voar, se equilibrar na corda bamba, lutar por ideais diversos, mundo bem 

distante daquele estandardizado do capital e da produção.   

Talvez o cineasta aponte para tipos que não encontrariam mais espaço 

na nova sociedade – ou que deveriam, para sobreviver, buscar espaço às 

margens dela. E isso apareceria em La strada nesses dois personagens, cada 

qual apontando para uma forma diferente: Gelsomina, de modo mais aberto e 

franco; o Louco, de modo menos evidente.   

Fellini mostra esse enquadramento social por meio de palhaços. A 

escolha é oportuna, afinal estão no limiar dessa lógica contemporânea, 

apontando a perspectiva de formas alternativas de estar em sociedade e de 

maneiras diferentes de viver num mesmo tempo histórico, inclusive na abertura 

e na pluralidade de mundos como afirma a pesquisadora Kátia Kasper13 (2004, 

p. 64). É possível verificar que em La strada ao menos uma das maneiras pelas

quais as mudanças operadas na Itália suprimem novas lógicas, diferentes 

mundos e maneiras de enxergar a realidade em razão da homogeneização 

necessária para um tipo de pensamento que serve à produção industrial e à 

circulação de valores na sociedade, valores cuja homogeneização tem como 

consequência um achatamento nas possibilidades do estar no mundo.  

De três histórias possíveis, acabamos com apenas uma, caminho que 

pode ser comparado ao desenvolvimento capitalista, que vai fechando as 

portas e jogando para a margem aqueles que não se adequaram ao modelo 

hegemônico. Porém, não é possível passar impune por essa história; não há 

como matá-la ou suprimi-la. Isso, na nossa leitura, fica claro com o final do 

filme, quando Zampanò, com roupas desgastadas e andar claudicante, parece 

se dar conta das possibilidades perdidas no passado; cabe certa nostalgia 

pelos tempos que ficaram para trás, mas que, certamente, viverão para sempre 

13 Kátia apresentou Experimentações clownescas: os palhaços e a criação de possibilidades de 
vida ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas. 

519



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
na sua memória. Em linhas gerais, apenas Zampanò passa pelo funil dos 

“novos tempos”, mas, ao fazê-lo, traz consigo a melancolia, que não lhe 

permite superar as perdas pelo caminho. No fim das contas, falta metade, ou 

metades, que ficaram nas “estradas da vida” que os italianos percorreram para 

reconstruir-se frente a uma Europa de rápidas modificações. 
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Ilustração e imaginário: estudo comparativo entre imagens de 
Water Babies e A história das crianças que plantaram um rio 

Brisa Caroline Gonçalves NUNES (UFPA) 1 
Orientador: José Afonso Medeiros SOUZA (UFPA) 

Resumo: 

O presente artigo traz como objeto de estudo as imagens do conto Water 

Babies (1916), ilustrado por Jessie Wilcox-Smith, e as imagens do livro A 

história das crianças que plantaram um rio (2013), ilustrado por Maciste Costa. 

As duas histórias de temática infantil abordam o universo ficcional subaquático, 

em que suas personagens adentram o oceano europeu e o rio amazônico, 

respectivamente. Os procedimentos metodológicos consistem em um estudo 

comparativo entre as ilustrações, empregando uma abordagem qualitativa aos 

dados observados, buscando relações com a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida no campo das teorias do imaginário, de Gilbert Durand. Os 

resultados obtidos revelam que as ilustrações, enquanto signos visuais trazem 

elementos relativos à cultura das quais as mesmas foram originadas e nesse 

sentido, é possível observar proximidades e afastamentos, nuances artísticas e 

culturais entre dois contextos de imaginários diferentes. 

Palavras-chaves: Ilustração, Imaginário, Cultura. 

1 Mestranda em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES) do Instituto de 
Ciências da Arte, da Universidade Federal do Pará, bolsista da FAPESPA, orientada pelo 
Professor Doutor José Afonso Medeiros Souza, do PPGARTES/ UFPA. 
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1. Considerações iniciais

Este artigo tem em vista o eixo temático dos Imaginários Sociais e se

desenvolve em torno do universo do livro infantil, onde percebe-se cada vez 

mais reconhecida a contribuição do mesmo na formação educacional da 

criança, enquanto propiciador de experiências, não resumidas à proposta de 

auxiliar no processo de alfabetização. São muitas as janelas investigativas que 

o livro ilustrado infantil pode abrir, tornando-se significativo, no campo dos

estudos da imagem, compreender que a ilustração destina-se a um público que 

está no início da formação de um banco de imagens mentais, exercitando o 

uso da função simbólica do pensamento, conforme expõe os estudos de 

Vygotsky, segundo Martha Kohl Oliveira (1993). Freitas e Zimmerman (2006-

2007), ao observarem a construção histórica do livro, percebem que esta 

abrange a noção temporal de infância, os caminhos tecnológicos de impressão 

gráfica e os movimentos estéticos relacionados a uma determinada época e 

mentalidade.  

No âmbito da discussão sobre relação texto/imagem, Nikolajeva e Scott 

(2011) investigam minuciosamente o imbricado jogo de significações entre o 

texto verbal e visual, esclarecendo que nos livros ilustrados infantis, em 

especial aqueles que oferecem grandes espaços às imagens (destinados às 

crianças em processo de alfabetização), as imagens relacionam-se de maneira 

mais interativa, dialógica, do que repetitiva ou meramente decorativa em 

relação ao texto escrito.  

Outros autores, como Rui de Oliveira (2008) e Guto Lins (2004) 

discorrem sobre a modalidade da ilustração dentro do contexto das Artes 

Visuais e do Design, os percursos criativos a partir do texto, entre autor e 

ilustrador, a importância do projeto gráfico, as questões midiáticas e aspectos 

profissionais do mercado editorial.  

Observamos assim, que o livro ilustrado, pode propiciar, uma valiosa 

experiência estética para olhar infantil, através de sua concepção como um 

todo: diagramação, ilustrações, desenho das letras e espaços em branco, 

como elementos que fornecem ao observador infantil um percurso visual 

prazeroso de cores, formas e ritmos.  
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Impregnado desse papel formador de possíveis leitores e também, 

fruidores de imagens, o livro ilustrado também pode sinalizar um olhar 

revelador sobre as mensagens que estão sendo direcionadas para as crianças, 

sob a forma de narrativas visuais. O presente estudo reflete sobre a maneira 

com que o livro ilustrado dialoga com a construção do imaginário, através do 

estudo comparativo entre ilustrações de diferentes períodos históricos e 

culturais e que ao mesmo tempo, compartilham a mesma temática do universo 

subaquático. 

2. A ilustração e a representação do imaginário
O caráter realista/ilusionista das ilustrações, em grande parte dos casos

se deve a essa necessidade de interação com o texto, para a comunicação 

e/ou expressão de uma narrativa. Existe o caso do livro de imagens, em que o 

enredo é desenvolvido ao longo de uma sequência de ilustrações sem a 

presença do texto escrito. Isso se torna possível devido ao caráter mimético2 

da ilustração, quando seus elementos imitam a aparência dos seres e objetos 

da realidade, estabelecendo, através dos códigos visuais, uma relação de 

verossimilhança, que é capturada pelo aparato perceptivo humano e depois 

codificada e interpretada pelo cérebro. 

Dondis (1991, p.85), investigando a anatomia da linguagem visual, indica 

a existência dos níveis representativo, simbólico e abstrato nas imagens, 

relativos ao nível de verossimilhança com o real. O nível intermediário, o 

simbólico, bastante relevante neste estudo, compreende “(...) o vasto universo 

de sistemas de símbolos codificados que o homem criou arbitrariamente e ao 

qual atribuiu significados” (DONDIS, 1991, p.85). Os alfabetos, sistemas 

numéricos e notas musicais, são exemplos de símbolos que perdem a 

referência representativa, tornando-se abstrações puras. Nas imagens 

miméticas, de referência representativa, o “simbolismo” está presente nos 

elementos que fazem alusão a algum conceito ou ideia. A apreensão desses 

elementos exige certa familiaridade com o mundo, pois estes são 

convencionados pelo grupo social em que foram produzidos. 

2 Mimese: de acordo com Benedito Nunes (2001, p.37), este termo utilizado pelos filósofos 
gregos, significa “imitação” ou representação. No campo da Arte, o termo é relacionado à 
representação por meio da Pintura, Escultura, Poesia e também da Música.  
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A ilustração, imagem representativa ou mimética, configura-se como 

construção simbólica, pois contém elementos sígnicos que recriam a realidade, 

assume um papel mediador entre o real e o imaginado. Neste ponto, abre-se a 

janela investigativa do livro ilustrado enquanto produto de uma cultura, haja 

vista que pode expressar verbal e visualmente, conteúdos fantásticos e 

imaginários, visões de mundo, identidades, saberes e conhecimentos.  

Torna-se relevante envolver os estudos do Imaginário, em que Gilbert 

Durand investiga a faculdade de simbolização ou representação por imagens 

mentais ou icônicas3, cuja origem parte da relação dialógica entre o ser 

humano e as muitas camadas do meio social, compreendidas em um dado 

período histórico. Envolve “(...) o estudo dos processos de produção, 

transmissão e recepção, o “museu” – que denominamos o imaginário - de 

todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas.” 

(DURAND, 2004, p.06).  

Tais estudos apontam um caminho para a compreensão da imagem e da 

imaginação enquanto objeto de conhecimento, em oposição à desvalorização 

imposta pelo racionalismo e pelo positivismo científico. Fundamentando-se nas 

pesquisas promovidas pela psicanálise, pelo surrealismo e pela fenomenologia 

bachelardiana, Durand aponta a imagem e também a arte “como uma 

manifestação original de uma função psicossocial”, divergindo do entendimento 

superficial de imagem como “mensagem de irrealidade” ou “infância da 

consciência”, em relação ao pensamento lógico-formal (Idem, 1997, p.25). 

Agregando as teorias psicanalíticas de Freud, a presença do imaginário 

é identificada no inconsciente dos indivíduos, o qual é fonte das 

imagens/mensagens, que afloram do psiquismo obscuro para o plano 

consciente. A este trajeto do símbolo, entre o inconsciente, o consciente e o 

plano social, Durand denomina “trajeto antropológico”, que opera um contínuo 

movimento de ida e volta, entre as “raízes inatas da representação do sapiens 

e, na outra ‘ponta’, nas várias interpelações do meio cósmico e social” (Ibidem, 

2004, p.90).  

3 Imagem mental e icônica: de acordo com Durand, a primeira é perceptiva - compreende as 
lembranças, as ilusões - enquanto a segunda é figurativa, pode se tratar de pintura, desenho, 
escultura e fotografia.  
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Na visão do autor, essa efervescência de imagens do inconsciente 

individual são ressonâncias do inconsciente coletivo, conceito desenvolvido 

pelo psicanalista Thomas Jung, que compreende o território aprofundado da 

psique humana, uma reserva de imagens referentes às estruturas arquetípicas, 

das quais eclodem os mitos e demais criações do pensamento.  

Para compreender a presença simbólica de elementos das ilustrações, 

tomaremos como ponto de partida o caráter polissêmico, ou “pluridimensional” 

das imagens e do próprio arcabouço simbólico. Pela via da antropologia, em 

diálogo com teorias sociológicas e psicanalíticas, o autor utiliza um método “[...] 

de convergência que tende a mostrar várias constelações de imagens, 

constelações praticamente constantes e que parecem estruturadas por um 

certo isomorfismo dos símbolos convergentes.”(DURAND, 1997,p.43). 

A convergência simbólica reúne semelhanças entre constelações de 

imagens pelo seu “caráter de semanticidade” (oposto ao sintático), que os leva 

a convergir, sobretudo em termos de materialidade. As constelações de 

símbolos, portanto, variam sobre um mesmo tema arquetipal4. “São esses 

conjuntos, essas constelações em que as imagens vêm convergir em torno de 

núcleos organizadores que a arquetipologia antropológica deve esforçar-se por 

distinguir através de todas as manifestações humanas da imaginação” (Idem, 

1997, p.43-44).  

Sob esses termos, prosseguiremos com o estudo comparativo entre as 

ilustrações de Jessie Willcox-Smith, para o livro Water Babies (1863), de 

Charles Kingsley e as ilustrações de Maciste Costa, para o livro A História das 

Crianças que Plantaram um Rio (2013), de Daniel Leite, detendo-se sobre as 

categorias de personagens e cenários. Enquanto signos visuais, as ilustrações 

trazem elementos relativos à cultura das quais foram originadas e nesse caso, 

são dois contextos de imaginários, os quais convergem para constelações 

semelhantes de imagens, reveladoras de diferentes nuances, proximidades e 

afastamentos estéticos, entre as culturas inglesa e brasileira amazônica. 

4 Arquétipo: conceito desenvolvido por Jung, são esquemas primordiais da psique humana, 
existentes no inconsciente, que indicam tendências universais de comportamento e 
ordenamento de imagens. Difere-se do símbolo, pois este último pode ser ambivalente, 
enquanto os arquétipos são constantes. 
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3. As ilustrações de Jessie Wilcox-Smith, para Water Babies

O livro Water Babies, do Reverendo Charles Kingsley foi escrito em 

1863 e publicado com ilustrações de Jessie Wilcox-Smith em 1916, no período 

vitoriano na Inglaterra. O livro conta a história de Tom, um menino limpador de 

chaminés, que, ao ser acusado injustamente de roubo, foge e acaba caindo em 

um rio. Tom sobrevive ao afogamento graças à magia das boas Fadas, que o 

transformam em um “bebê aquático”. Ele passa a habitar um novo mundo: o 

universo onírico submerso, vivendo uma jornada moralizante, 

predominantemente educativa, até que, enfim, retorna à forma humana e torna-

se um grande homem da ciência. As traduções dos pequenos trechos do conto 

Water Babies foram realizadas pela autora. 

Figura 01 (à esquerda): ilustração de Jessie Wilcox-Smith, acompanhada da legenda: 
"Oh, não me machuque!" chorou Tom. "Eu só quero olhar para você; você é tão 

bonito". Fonte: http://www.gutenberg.org, acesso em 03.12.14. 
Figura 02 (à direita): ilustração de Jessie Wilcox-Smith, acompanhada da legenda: 

"Mrs. Doasyouwouldbedoneby". Fonte: http://www.gutenberg.org, acesso em 03.12.14. 

As ilustrações de Jessie Willcox-Smith pertencem a um período 

conhecido como Golden Age of Illustration, ocorrida na Europa entre os anos 

1880 e 1920. O avanço tecnológico da reprodução gráfica permitiu o emprego 

de cores ricas e acabamentos diferenciados na estrutura do livro, sendo um 

período sem precedentes no campo da impressão. Lewis (1967, p.09) indica 

que a chegada da estética Art Nouveau, surgida na França e repercutida em 

países como a Inglaterra (onde o movimento Arts and Crafts buscava um 
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tratamento artesanal na impressão de livros), fomentou neste tempo um conflito 

de ideias para o design editorial. 

De acordo com a teoria durandiana, pode-se dizer que tanto a narrativa 

quanto as ilustrações de Water Babies, encontram correspondências com a 

grande constelação simbólica, de elementos convergentes para o “Regime 

Noturno da Imagem”. Essa categorização divide juntamente com o “Regime 

Diurno”, dois grandes pólos da reflexologia humana, representados pelos 

gestos das dominantes posturais, digestivas e rítmica/sexuais – profundamente 

enraizados na psique do homem, desde os primórdios de sua interação com o 

ambiente (DURAND, 1997, p.58). Ao longo do trajeto antropológico de um 

signo, os pólos diurno e noturno dialogam, podendo as imagens estruturar-se 

em torno de um deles. Para esse estudo, escolhemos duas ilustrações de 

Wilcox-Smith, correspondentes às figuras 01 e 02. 

A fig. 01 ilustra a cena em que Tom, escondido em uma fenda nas 

rochas, é encontrado por um salmão, “o rei de todos os peixes” (KINGSLEY, 

1916, p.97). Tom é representado em um tamanho incrivelmente pequeno em 

relação ao salmão, está de costas e sentado sobre os joelhos. Não vemos seu 

rosto, mas sua postura nos leva a imaginar sua perplexidade diante do salmão. 

Este, por sua vez, reúne o centro de interesse da imagem, atraindo o 

expectador diretamente para o seu olhar.  O tratamento realista/idealista 

(presente em todas as ilustrações) despoja o salmão quase completamente de 

emoções que ele pode estar sentindo, sendo o animismo conferido apenas 

pela narrativa, quando o autor descreve a reação sensível dele ao ver o garoto. 

Importante ainda observar a representação do cenário: vemos a fenda 

na rocha, enquanto o plano de fundo esboça apenas a água, através de tons 

amarelos e verdes, presentificada também nos planos próximos por linhas 

claras onduladas, uma transposição do movimento que acontece nas 

superfícies dos espelhos d’água. 

O regime noturno da imagem agrega processos de eufemização, 

importantes para o amadurecimento psíquico do homem, nos quais as grandes 

frustrações da queda, dos terrores mortais invertem-se, em uma ambivalência 

capaz de reverter as ações do tempo e da morte. Após a queda, Tom afoga-se 

no rio, porém este fato brutal é transformado em uma oportunidade de 

enfrentamento de seus medos de modo suavizado e até prazeroso. O 
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imaginário noturno abrange as “[...] matérias de profundidade; água ou a terra 

cavernosa suscita os elementos continentes [...]” (DURAND, 1997, p.54), 

envolvendo também os esquemas de desdobramento/encaixe, a miniaturização 

e os símbolos da intimidade - o recolhimento, a proteção e a maternidade, 

entre outros. 

O esquema de desdobramento/encaixe se expressa nas imagens, mais 

evidentemente pela miniaturização dos bebês aquáticos, condizente com os 

denominados processos de “gulliverização” (DURAND, 1997, p.211). Durand 

exemplifica o redobramento com as lendas de pequenos polegares do folclore 

europeu, e também de gnomos, goblins, fadas, divindades benfazejas ou 

maliciosas, estando presente também em obras literárias como “Alice no país 

das maravilhas” (1865), todas fazendo alusão a seres “encaixados” que 

perpassam a fantasia do engolimento e ligam-se também à interioridade 

protetora, ao isomorfismo da fruta, da concha e do ovo. 

A presença animal, o peixe, mais do que um mero personagem na 

história, carrega consigo o simbolismo do “continente redobrado, do continente 

contido. É o animal ‘encaixado’ [...] por excelência” (Idem, 1997, p.214). É 

encontrado na natureza em todos os tamanhos, dos menores aos maiores, e 

os peixes grandes naturalmente alimentam-se dos pequenos. Remete ao 

esquema do engolidor engolido, das lendas e mitologias do simbolismo 

deglutidor, de baleias gigantes, engolidoras de homens e embarcações, onde o 

ser engolido pode ser conservado intacto, que diferencia o engolimento do 

morder destruidor. Segundo o autor, muitas mitologias relacionam o simbolismo 

do peixe com a feminilidade e a fecundidade, associado às divindades lunares 

e marítimas. 

Na fig.02 vemos uma das Fadas, Mrs. Doasyouwouldbedoneby a afagar 

o bebê, que parece muito satisfeito, tendo outros bebês aquáticos ao seu redor.

O ambiente aquático tem o “mar” como grande representante. Para Durand, 

este simboliza “O primordial e supremo engolidor [...]. É o abyssus feminizado e 

materno que para numerosas culturas é o arquétipo da descida e do retorno às 

fontes originais da felicidade” (Ibidem, 1997, p.225). Algumas culturas 

apresentam a reverência ao rio de modo semelhante, a exemplo do Ganges 

para os hindus. O elemento água é predominantemente associado ao culto às 
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Deusas-mãe, símbolos de fertilidade (como Mélusine ou a mermaid inglesa) de 

fecundação das terras para a agricultura, provedoras da alimentação e da vida.  

A associação entre os bebês e a água não poderia escapar à simbologia 

do nascimento, em que o útero materno é simbolizado pela concha ou 

recipiente circular, onde os bebês “nadam” em seus primeiros momentos de 

existência e formação. “Finalmente, será necessário lembrar que em 

numerosas mitologias o nascimento é como que instaurado pelo elemento 

aquático: é perto de um rio que nasce Mitra, é num rio que renasce Moisés, é 

no Jordão que renasce Cristo [...]” (DURAND, 1997, p.226). 

4. As ilustrações de Maciste Costa, para A história das crianças que
plantaram um rio
Escrito por Daniel Leite e ilustrado por Maciste Costa, A história das

crianças que plantaram um rio foi lançado em 2013, em Belém/PA, 

apresentando como temática o universo ribeirinho amazônico. Quem nos conta 

a história é um narrador que se recorda de sua infância vivida na beira do rio e 

nos descreve, através de uma narrativa solta e de uma linguagem poética, 

suas memórias, sensações, sonhos e histórias contadas por sua avó, sobre a 

vida em contato com esse personagem mítico, o rio. 

As ilustrações em aquarela de Costa representam o ambiente 

amazônico e aquático, com um nível de abstração maior que o percebido nas 

ilustrações de Wilcox-Smith para Water Babies. Nestas últimas, o realismo era 

transmitido pelo uso de linhas de contorno bem evidentes e respeitados, na 

distribuição das cores, em que o olhar do observador é convidado a contemplar 

a imagem em todos os seus detalhes. A técnica da aquarela, a seu turno, 

dinamiza a expressão visual através da transparência de camadas pictóricas 

sobrepostas, que confere os volumes, a luz e sombra, podendo a linha de 

contorno ser invadida ou sobreposta pelas pinceladas (fig. 03 e 04). Por esse 

motivo a técnica convida à contemplação e também instiga a percepção do 

observador, exercitando o olhar para fazer a distinção dos objetos e seres. 

Podemos supor que o imaginário amazônico, conforme a perspectiva 

durandiana, corresponde a uma constelação de símbolos oriunda da relação do 

homem com este território em específico, situado ao norte do Brasil, levando 

em conta o aspecto cultural em detrimento dos limites políticos e geográficos 

que configuram esse território. Sobre a cultura amazônica, o autor Paes 
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Loureiro compreende enquanto “Esta consciência coletiva, lugar de 

convergência dos diversos sistemas de fenômenos culturais, é, em última 

análise, a própria cultura.” (PAES LOUREIRO, 2000, p.19). 

O imaginário amazônico se torna visível nas ilustrações, através de uma 

cadeia de símbolos, que assim como no exemplo anterior, convergem para o 

“Regime Noturno da Imagem”. A dimensão do imaginário, neste caso, ocorre a 

partir da percepção subjetiva do garoto em relação ao rio amazônico, que por 

sua vez encontram profundas correspondências com as constelações 

simbólicas universais. Na análise que se segue tentaremos abordar alguns 

aspectos desses símbolos, em busca do encadeamento maior do qual fazem 

parte ou diferem.  

Na figura 03, vemos o garoto em primeiro plano, de costas para o 

observador, a contemplar um típico barco da região amazônica.  Este se 

encontra em posição inclinada, como se estivesse elevando-se sobre as águas 

a partir da proa, envolvido por um espaço em branco, preenchido exceto por 

alguns pássaros que voam ao redor.  

Figura 03: ilustração de Maciste Costa, acompanhada do texto: "Palavras são mundos que 
acontecem, eu, menino, assim imaginava. Para mim, as Águas Grandes eram um tempo do 

tempo quando o rio, ele mesmo – lua e sonhos – se via mar. O rio sonhando acordado, 
embaixo do chão da nossa casa.” Fonte: LEITE, Daniel da Rocha. A história das crianças que 
plantaram um rio. Ilustrações de Maciste Costa. Belém, PA: Ponto Press, 2013. (Coleção Livro 

Lamparina). 

O menino possui cabelos castanhos e o tom de sua pele é amarronzado, 

à semelhança dos caboclos que habitam as ribeiras da floresta. Vemos neste 

aspecto a representação visual da ideia de raça, que na Amazônia se constituiu 

historicamente pela miscigenação entre as raças do índio, do branco e do 

negro, mais especialmente entre as duas primeiras, em uma mistura não 

apenas genética, mas também cultural, por onde o imaginário local se distingue 
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das outras partes do país. Ele segura um remo, objeto usado para se 

locomover com canoas, revelando que não apenas contempla, mas também 

faz parte desse ambiente, onde os barcos são os principais meios de 

transporte e locomoção. 

A representação do garoto, de costas para nós é condizente com a 

atitude contemplativa, predominante quase no livro inteiro e dirige nossa 

atenção para o que ele está vendo. O barco, elemento indispensável na vida 

ribeirinha, na teoria durandiana mostra um simbolismo bastante polivalente, 

também se corresponde à constelação isomórfica do Regime Noturno, ao 

envolver os símbolos da intimidade, do redobramento e do continente, neste 

caso, o “continente móvel”, do qual fazem parte todos os tipos de barcos e 

também os cestos (DURAND, 1997, p.250).  

A barca, em muitas culturas é sugestivamente símbolo lunar, devido ao 

seu formato fusiforme5, à semelhança também dos “chifres” da lua, sendo 

bastante relacionada ao ritual da viagem mortuária entre os mundos de vida e 

morte, da chegada e da partida; carrega também o “[...] arquétipo tranqüilizador 

do invólucro protetor, do navio fechado, do habitáculo” (Idem, 1997, p.250). O 

barco, então, torna-se veículo, moradia ou hábitat da aventura da navegação, 

que apesar do risco do afundamento, oferece o fechamento perfeito, um 

espaço compactado, na estrutura da intimidade. Nesse sentido, a barca 

também pode ser o berço, lugar fechado, “ilha em miniatura onde o tempo 

‘suspende o curso’ [...]. A barca, mesmo que seja mortuária, participa assim, na 

sua essência, no grande tema do embalar materno” (Ibidem, 1997, p.251). 

O barco na ilustração (fig.03), em sua posição inclinada – da esquerda 

para a direita – estabelece também o sentido de elevação, sentido ascensional, 

que pode remeter brevemente ao “Regime Diurno da Imagem”, pólo oposto ao 

noturno, que abrange os símbolos verticalizantes, ligados à dominante postural 

do homem, ao esforço realizado nos primeiros anos de vida para conquistar a 

postura ereta (DURAND, 1997, p.126). O regime diurno envolve todos os mitos 

de ascensão e elevação moral e espiritual, o afastamento das amarras 

terrestres, que na imagem se expressa pela realização fisicamente impossível 

do fato representado, por intermédio da imaginação do personagem. 

5 Fusiforme: em forma de fuso. 
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Em comparação à Water Babies, vemos novamente a representação de 

um peixe, na ilustração 04, em que sua aparência remete a um pirarucu, o 

“gigante” que habita os rios amazônicos, símbolo da fauna marítima, escolhido 

para circular nas notas de cem do Real. Seu tamanho enorme é reforçado pela 

miniaturização do garoto, havendo aí uma semelhança com o processo 

simbólico de “gulliverização” que perpassa a fig.01, através do esquema do 

redobramento e da intimidade. 

Figura 04: ilustração de Maciste Costa, acompanhada do texto: "Um dia pensei: será que o 
rio sonha comigo?” Fonte: LEITE, Daniel da Rocha. A história das crianças que plantaram 

um rio. Ilustrações de Maciste Costa. Belém, PA: Ponto Press, 2013. (Coleção Livro 
Lamparina). 

O pirarucu, assim como o salmão para os ingleses, reforçam a relação 

da imagem com o ambiente de origem, ao serem elencados para fazer parte de 

uma narrativa, seja verbal, seja visual. A forma específica do pirarucu, 

entretanto, pode diferir da forma de “peixe” que supostamente estamos 

habituados a evocar em nossa memória, que pode ser mais próxima dos 

peixes pequenos. Jaques Aumont, considerando os ensaios de E. 

H.Gombritch, afirma que “a imagem tem por função primeira garantir, reforçar, 

reafirmar e explicitar nossa relação com o mundo visual, desempenhando o 

papel de ‘descoberta do visual’.” (AUMONT, 1993, p.81). Nesse sentido a 

representação imagética/visual do pirarucu torna-se interessante, pois ao 

apresentar sua forma e tamanho diferentes, as páginas do livro o legitimam, 

contribuindo para a formação de um imaginário a partir da diversidade de 

espécies amazônicas.  

O peixe divide o foco da ilustração com o garoto, cujo semblante indica 

que está dormindo tranqüilo e, portanto, está à vontade no ambiente que o 

rodeia. À semelhança das ilustrações para Water Babies, percebemos 
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novamente o ambiente aquático a envolver o personagem, no isomorfismo 

apaziguante de leito materno. Na teoria durandiana, observamos em muitas 

culturas o elemento aquático como símbolo feminizado.  

Nas lendas amazônicas, não podemos deixar de mencionar os 

“Encantados”, seres sobrenaturais que habitam as matas e o fundo dos rios, e 

que por vezes manifestam-se sob a forma de animais, com o intuito de proteger 

esses ambientes e aterrorizar aqueles que não os respeitam.  Os mitos da Mãe 

D’água ou da Iara, bem como de Iemanjá nas tradições da Umbanda, 

apresentam divindades aquáticas e lunares, que regem os grandes rios da 

região norte, sobre os quais as comunidades ribeirinhas fazem sua morada, 

seus caminhos, vias de acesso e retiram parte do seu alimento. De acordo com 

Paes Loureiro:  

Ao longo da história social da Amazônia, esses encantados foram-se 
constituindo numa espécie de vetor mitológico que se destaca 
esteticamente e que insere no sistema do universo cultural 
amazônico como elemento que a um só tempo explica e encobre a 
realidade. (PAES LOUREIRO, 2000, p.88-89).  

Interessante observar o cenário aquático do rio, que o movimento 

ondulado de líquido é mostrado pelas manchas sinuosas de tons verdes, 

amarelos, lilases e azuis, somado ao movimento das algas, e dos cabelos do 

menino. Em relação a essas cores, também próximas das cores empregadas 

por Wilcox-Smith, Durand indica que o imaginário noturno se envolve de toda a 

riqueza cromática do prisma, das pedras preciosas e das tintas. Ele relata o 

uso da cor verde na terapia de pacientes esquizofrênicos, que os remete à 

calma e ao repouso da profundidade materna, bem como a presença do 

púrpura nas poesias românticas, como cores abismais, da profundeza oceânica 

(DURAND, 1997, p.221); não são meramente cores, mas uma qualidade íntima 

e substancial da matéria. 

Percebemos uma escolha do ilustrador em usar esses tons e o critério 

de transparência da água, para que os elementos, (o pirarucu, o menino, as 

algas e etc.), tornem-se visíveis. Entretanto essa escolha contradiz a evidência 

cromática dos rios da região, que possuem as águas barrentas ou negras, em 

tons de amarelo terroso, sendo poucos os córregos de águas transparentes e 

azuladas, com que a ilustração se assemelha. Nesse caso, o ilustrador optou 
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em seguir a convenção estabelecida pela maior parte da iconografia, que 

associa a cor azul oceânica à transparência da água. Reiteramos, neste 

exemplo, que a imagem é uma construção, a realidade participa como matéria 

primeira, fornece dados que serão elencados pelo ilustrador, estando sujeitas 

às regras e convenções da representação visual de acordo com o estilo, época 

ou concepção daquilo que deve se representado. 

Vemos nos dois casos a presença da natureza, que impõe limites e ao 

mesmo tempo conduz ao devaneio diante de seus mistérios. Sobre a cultura 

amazônica, a investigação de Paes Loureiro evidencia que esta se constrói a 

partir da relação do homem com a natureza, “[...] é pelos sentidos atentos à 

natureza magnífica e exuberante, que o envolve, que o homem se afirma no 

mundo objetivo e é por meio deles que aprofunda o conhecimento sobre si 

mesmo” (PAES LOUREIRO, 2000, p.85), estabelecendo assim, um estilo de 

vida e uma maneira de conceber a realidade e seus fenômenos. 

5. Considerações Finais
Percebemos, através deste breve estudo comparativo, que as

ilustrações para livros infantis, enquanto imagens podem refletir, repensar e 

recriar o mundo a partir do qual se originam, revelando trocas simbólicas entre 

os sujeitos que participaram de sua criação e o contexto histórico-cultural do 

qual tiveram origem. As ilustrações de Jessie Wilcox-Smith e Maciste Costa 

exemplificam imagens diferentes pelo deslocamento temporal, territorial e 

técnico, aproximando-se, entretanto por suas características simbólicas, que 

transbordam de um imaginário universal, historicamente acumulado e 

revisitado pelos atos de criação humana. 

Essas características simbólicas universais, estabelecem na teoria de 

Durand, seus alicerces nas estruturas arquetípicas, esclarecidas pela 

psicanálise, que influenciam diretamente a imaginação. Foram abordadas 

nesse estudo, as estruturas agrupadas em torno do Regime Noturno da 

Imagem, em que se insere o universo subaquático e o simbolismo encontrado 

na representação dos animais, da figura humana miniaturizada e da paisagem, 

intimamente relacionadas aos modos de representação pictórica, a despeito do 

uso das formas, cores e convenções estetizantes dos contextos inglês e 

brasileiro.   
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Trazer as representações do imaginário para as páginas do livro infantil 

contribui não apenas para a legitimação da cultura amazônica – diante das 

constantes trocas com a cultura de massa homogeneizante - como também 

contribui para a manutenção do fluxo de ir e vir de imagens, que farão parte da 

memória visual dos pequenos leitores e que encontrarão reflexos em seus 

atos, em sua relação com os fenômenos com do mundo, enriquecendo as teias 

de significações simbólicas da cultura. 
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Iconografias do habitat: estudo antropológico da relação das 

pessoas com suas moradias 

Barbara Monteiro Martins de OLIVEIRA (UFPR) 

Orientador: Hertz Wendel de Camargo (UFPR, Unicentro) 

Resumo: 

Este estudo apresenta as metodologias e aportes teóricos do trabalho de 

conclusão do curso de Publicidade e Propaganda da UFPR o qual pretende 

realizar uma pesquisa antropológica do consumo e da relação das pessoas 

com seus imóveis, especificamente o “estúdio” – apartamentos de até 30m2 – 

localizados na cidade de Curitiba. Sabe-se que a arquitetura e o design são 

elementos visuais que transparecem hábitos, comportamentos e cultura. Para 

verificarmos tais fundamentos, será aplicado o método da entrevista em 

profundidade, numa mostra de quinze 15 pessoas em um empreendimento 

com estúdios que, por motivos diversos, escolheram viver em poucos metros 

quadrados, com o mínimo necessário. Como há percepções intangíveis que só 

são obtidas dentro do ambiente do entrevistado, o espaço também deverá ser 

compreendido como objeto de análise por meio do seu registro fotográfico. A 

partir dessa pesquisa, busca-se compreender a relação das pessoas com sua 

moradia, seus estilos de vida e os rituais de posse – personalização de objetos 

e espaços, refletindo sentidos culturais entre o morador e seu habitat. 

Palavras-chaves: moradia, fotografia, antropologia do consumo. 
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1. Introdução

A crescente procura por apartamentos com poucos metros quadrados 

levou as incorporadoras a se adaptar ao novo nicho de mercado e lançar 

empreendimentos menores com apartamentos pequenos chamados estúdios – 

quitinetes.  

Apesar da cultura de consumo em que estamos inseridos e é descrita 

por Baudrillard (2008) como uma sociedade que está cada vez mais rodeada 

por objetos, há uma tendência emergindo que preza o despojamento e o 

consumo consciente. Viver somente com o necessário é um lema que essas 

pessoas seguem. Em busca de um lugar mais calmo em que possam ter mais 

experiências do que bens materiais.  

Ainda assim essas pessoas consomem mesmo que minimamente, e o 

objetos que possuem, a maneira como decoram suas moradias, dizem muito 

sobre seu estilo de vida. Segundo Baudrillard (2008) “Já não consumimos 

coisas, mas somente signos.”.  

Essa pesquisa tem como finalidade compreender os significados dos 

objetos do proprietário, dos ícones no ambiente e da própria moradia daqueles 

de residem em estúdios. Qual é o motivo real da escolha por uma moradia de 

poucas metragens? Como cada morador decora seu ambiente a fim de 

personaliza-lo? 

2. Contextualização/JUSTIFICATIVA

Há alguns anos a tendência de apartamentos menores chegou a São 

Paulo e agora atinge Curitiba. Muitas incorporadoras que previram essa 

demanda por espaços reduzidos começaram a produzir empreendimentos com 

estúdios de metragens entre 30 e 40 m², alguns sem vaga de garagem e com 

espaços comuns ampliados – com área gourmet, lavanderia coletiva, sala de 

“cinema”.  

As quitinetes, que hoje são chamados de estúdios, são apartamentos de 

pouca metragem em que os cômodos são integrados em apenas um ambiente 

são o maior alvo entre os solteiros hoje no mercado imobiliário. 
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Mas o que leva uma pessoa a se mudar para um estúdio? Quais fatores 

favoreceram o surgimento dessa demanda por apartamentos reduzidos? 

Alguns profissionais do ramo civil relatam que o número de pessoas solteiras 

cresce no Brasil e isso faz aumentar a procura por apartamentos menores. 

Em São Paulo, segundo o presidente do Sindicato de Habitação de São 

Paulo (Secovi-SP), Claudio Bernardes a procura por apartamentos de 40 m² 

tiveram um aumento expressivo entre 2007 e 2011, de 1,4% para 17%. E a 

idade dos que compram esses apartamentos é entre 25 e 20 anos, geralmente 

executivos e estudantes. “Pessoas estão saindo antes de casa e casando 

depois.” Afirma o presidente do Secovi-SP.  

Bernardes ainda supõe que as pessoas que procuram esses imóveis 

menores querem diminuir gastos e ter praticidade. Essa pesquisa tem como 

finalidade aprofundar o entendimento sobre os reais motivos pela escolha dos 

estúdios como opção de moradia.  

3. OBJETIVO

GERAL: Analisar as relações afetivas e psíquicas entre a pessoa e sua 

moradia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Aprofundar as pesquisas de comportamento de consumo relacionadas a

pessoas que optam por morar em estúdios – apartamentos de metragem

pequena com os cômodos integrados;

2. Compreender a tendência do desapego e o estilo de vida dos moradores

de estúdios;

3. Correlacionar os estudos sobre a sociedade do consumo com a

pesquisa qualitativa.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

Há uma tendência em ascensão da busca pelo baixo consumo em que 

as pessoas passam a viver com menos coisas, a gastar menos e a consumir só 

o necessário. A tendência de despojamento é abordada pela agência de

540



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
pesquisa qualitativa Box18/24 em um artigo extenso do seu blog “Ponto 

Eletrônico”.  

Nomeada Quiet Bliss, a tendência é definida como: “... a ressignificação 

da pausa e a urgência pela desaceleração do cotidiano, manifestações 

observadas através de breaks digitais ou na busca por espaços revitalizantes.” 

André Oliveira contribui para o artigo afirmando que a há uma busca pelo 

silencio em tempos de excesso.  

“Consome-se informação no táxi, no elevador, na mesa do 
restaurante, nos onipresentes smartphones. Sufocada por 
notificações, a vida nas grandes cidades desperta uma necessidade 
cada vez maior de encontrar espaços, rituais e intervenções capazes 
de trazer a serenidade de volta para o cotidiano.” 

André Oliveira, Silêncio em Tempos de Excesso 

Ele explica em seu artigo que as pessoas estão em busca de espaços 

em que possam se desintoxicar do excesso de informação que recebem 

constantemente. Pode-se perceber que há um reflexo desse comportamento 

na moda e no design de interiores como a volta do minimalismo na decoração 

de ambientes e a procura por cores pastéis ou até mesmo o branco absoluto. 

“Espaços em branco tornam-se um suco detox da mente.” Reforça André 

Oliveira. 

Isolar-se da poluição visual, sonora e de informação é valorizado como 

forma de se reconectar consigo mesmo e com o mundo ao redor. Portanto, a 

busca por apartamentos mais simples móveis e pinturas minimalistas é um 

reflexo dessa tendência. 

Lipovetsky (1989) afirma em seu livro “O Império do Efêmero” que a 

sociedade contemporânea tem facilidade em se desfazer dos bens, pois 

desejam sempre o novo. Portanto, o desapego não é em relação aso bens 

materiais em geral. Mas é em relação aquilo que se tem no momento, pois 

sempre se está em busca de um produto novo que supere as funções do 

anterior – ainda que objeto esse cumpra com as suas funções.  

Para compreender a tendência do desapego primeiramente essa 

pesquisa buscará compreender a tendência de comportamento que o precede: 

o apego material e a relação das pessoas com os seus pertences.
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Dessa forma, utilizarei obras as obras do Antropólogo Daniel Miller, do 

Sociólogo Jean Baudrillard, do Filósofo Gilles Lipovetsky entre outros 

estudiosos do comportamento de consumo para amparar o estudo e análise do 

comportamento das pessoas que optam por morar em estúdios.  

O antropólogo Daniel Miller (2013, pg. 12) afirma que se nos 

aprofundarmos na apreciação das coisas podemos nos aprofundar na 

compreensão das pessoas.  

Para o autor “Ter mais coisas nos proporciona recursos que aumentam 

nossa capacidade, experiência e compreensão. Mas isso não acontece 

necessariamente.” (MILLER, pg. 94).  

Possuir bens materiais é como uma forma de expandir nossos 

conhecimentos, nossa humanidade. Caso o indivíduo não tenha dinheiro, há 

um limite para que ela se realize como pessoa devido à carência de bens, 

reforça Miller. Portanto, os produtos que consumimos podem ser ferramentas 

para aprimorarmos nossos conhecimentos – os livros, o computador, a internet 

–, mas ainda assim há uma preocupação com a materialidade. Miller cita o 

relato de alguns amigos que sentem uma perda existencial por possuírem 

coisas em excesso.  

De acordo com Daniel Miller (2013, p. 107) 

“Assim, ou bem desejamos de modo desesperado escapar da 
materialidade, ou passamos a vida tentando acumular mais coisas 
matérias – ou então, de modo mais estranho, virtualmente todas as 
pessoas entre as quais eu vivo, em Londres, parecem querer fazer as 
duas coisas ao mesmo tempo.”  

Há uma herança da crença religiosa a respeito do acúmulo de bens 

materiais de que para se atingir a transcendência devemos nos desligar e até 

mesmo repudiar os bens materiais. “A única coisa que jamais devemos ser é 

materialistas, pois se supõe que dar atenção ao material significa não dar 

atenção ao social, à pessoa.” (Miller, 2013, pg. 114).  

O psicólogo James Hillman (1926, pg. 101) analisa que, de acordo com 

a consciência coletiva que formamos a respeito do dinheiro- herdadas das 

religiões-, buscamos nos separar dele a fim de nos desconectarmos do mundo.  
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Entretanto, apesar de possuirmos como herança o repúdio ao material, Miller 

(2013, p. 115) afirma que para compreendermos a materialidade não podemos 

confrontá-la frontalmente. 

De acordo com (Bauman, 1999. P. 78) 

“O consumidor em uma sociedade de consumo é uma criatura 
acentuadamente diferente dos consumidores de quaisquer outras 
sociedades até aqui. Se os nossos ancestrais filósofos, poetas e 
pregadores morais refletiram se o homem trabalha para viver ou vive 
para trabalhar, o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se 
é necessário consumir para viver ou se o homem vive para poder 
consumir. Isto é, se ainda somos capazes e sentimos a necessidade 
de distinguir aquele que vive daquele que consome.” 

Esse dilema levantado por Baudrillard vem de encontro ao tema da 

pesquisa, uma vez que os moradores de estúdios podem estar buscando 

consumir para viver e não o contrário. Ainda que possuir menos “cosias” não 

signifique não as queira, como afirma Miller (2013).  

Segundo Baudrillard (2008) “Já não consumimos coisas, mas somente 

signos. Estamos cada vez mais rodeados de objetos.”. Mesmo as pessoas que 

não consomem muito possuem objetos a sua volta que traduzem seu estilo de 

vida e seus gostos.  

Miller (2003) após uma explicação detalhada da relação das pessoas 

com os objetos afunila seu olhar para a relação das pessoas com suas casas. 

Fazendo referência a um trabalho anterior, cita que se expressar através de 

roupas é mais simples, pois as peças são mais baratas. Já as casas são mais 

caras e muito difíceis de controlar. Miller pq. 121 

Dessa forma, a moradia denota um objeto gigante que possui em si 

várias peculiaridades, como decoração, funcionalidade e ainda contêm em seu 

interior todos os outros objetos carregados de significados. 

Miller também fala sobre a personalização dos espaços e o que isso 

pode significar. Baseado em um estudo em  

“Então, você imagina essa população como se fosse formada de 

artistas. Cada um ganha de presente uma tela em branco – a superfície branca 

da cozinha.” (MILLER, 2013, pg. 128). 
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A acomodação é interpretada de duas formas. Primeiro como a 

necessidade de ter um lugar para se viver, de forma literal - casas próprias, 

temporárias, alugadas, estudantis. A segunda é no sentido de processo de 

apropriação da casa por seu habitante, acomodar-se. Esse processo pode ser 

as mudanças que se faz na casa para adapta-la às necessidades de cada um, 

ou a necessidade do morador se adaptar à moradia.  

Quando as pessoas se mudam de casa, descartam coisas e em 

contraposição levam coisas consigo para o novo ambiente.  

Segundo Jean Sebátien Marcoux. (Apud Miller, pg. 145) 

“Mudar-se permite uma espécie de realinhamento crítico das pessoas 
em relação às suas posses. Ao se mudar, elas se desfazem de 
alguns de seus trecos, mas em contraste com a casa, muitas outras 
posses se mudam com elas. Como tal, mudar de casa permite às 
pessoas reconstruir sua biografia pessoal tal como representa em 
memórias de objetos associados, e, por meio disso, a percepção que 
a família tem de si mesma.”  

Miller (2013) ainda reforça que “Mudar de casa é uma forma de 

reescrever a própria biografia inscrita nas coisas.”.  

As obras de Jean Baudrillard também me ajudarão a explorar os 

aspectos subjetivos do consumo, segundo ele “Não consumimos bens, 

consumimos símbolos.” Os objetos deixam de ter o seu fim prático e passam a 

expressar nossos valores, crenças e personalidades. Dessa forma, quando 

decoramos um imóvel, pintamos uma parede ou mudamos os móveis de lugar 

queremos transmitir uma mensagem, mesmo que inconsciente. Esses atos são 

os rituais de posse que nos familiariza com o ambiente, como citado 

anteriormente, é uma forma de acomodação. 

Esse ritual é abordado por MCCRACKEN (2003) em seu livro “Cultura e 

Consumo”, segundo ele os rituais de posse são formas de transferir significado 

cultural para o objeto.  

Como é o processo de se desfazer de seus pertences a fim de viver em 

poucos metros quadrados? Qual a finalidade do despojamento? O morador de 

um estúdio busca apenas praticidade e economia? 

5. METODOLOGIA
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Inicialmente será realizado um estudo bibliográfico aprofundado sobre 

antropologia do consumo e suas ferramentas de coleta de dados, por meio de 

livros e artigos acadêmicos. Após o estudo será feita uma pesquisa de campo 

por meio do método de pesquisa qualitativo “Entrevista em Profundidade” com 

aproximadamente quinze pessoas que optaram por morar em estúdios e 

residem na cidade de Curitiba.  

No documentário “Edifício Master” realizado por Eduardo Coutinho, a 

equipe locou um apartamento no prédio a ser documentado, dessa forma 

puderam se aproximar dos moradores e se inserirem no cotidiano para melhor 

entenderem os entrevistados. Dessa forma, percebe-se a importância em estar 

imerso no ambiente do indivíduo para poder compreendê-lo.  

Coutinho optou por realizar uma pesquisa com a metodologia de observador 

participante, em que o pesquisador se propõe a viver os costumes do grupo 

estudado.  

Nesse trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa em forma de 

entrevista em profundidade, as quais serão obrigatoriamente no apartamento 

do morador, pois há percepções intangíveis que só são obtidas dentro do 

ambiente e a moradia também se insere como objeto de análise.  

Será elaborado um questionário com perguntas subjetivas como “Como você 

se sente ao chegar em seu apartamento?”.  

A partir dessa pesquisa será feita a correlação entre os assuntos dos 

autores pesquisados e os resultados da pesquisa.  
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Gaiman clavis catastrŏphae – do Inferno e o revés de outros 
reinos imaginários   
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Resumo 

Neste artigo, partimos da premissa de que “o domínio do imaginário e do 

simbólico é um importante lugar estratégico” (BAZSCKO, 1981, p.297), para 

examinar a obra gráfica intitulada Estação das Brumas buscando, assim, 

compreender o universo mítico criado por seu autor, Neil Gaiman. Tomando 

por base a poética mito-gráfica do autor e sua interpretação acerca de 

domínios imaginários (o Inferno, o Sonhar), personagens seres/ entidades 

(Morpheus, a Morte e Lúcifer) que estabelece em seu título de quadrinhos 

Sandman e de noções como o Real/ Realidade, buscaremos responder 

questões levantadas na obra a partir de uma perspectiva mitopoética. Estas 

questões (a saber: Como a abertura do inferno, na obra, e a libertação de seus 

encarcerados afetaria as relações existentes entre o homem, os sonhos, a 

morte e o inferno? Haveria uma ruptura dos limites entre o real e o imaginário?) 

nos permitem pensar o imaginário da catástrofe que é narrada por Gaiman 

percebendo-a como uma imagem do girar do fluxo do imaginário, como 

construído pela tópica de Gilbert Durand.  

Palavras-chaves: Comunicação, Imaginário, Histórias em Quadrinhos. 

1  Professora Doutora do Departamento de Audiovisual e Publicidade, da Faculdade de 
Comunicação, da Universidade de Brasília. 
2  Professor Mestre do Departamento de Audiovisual e Publicidade, da Faculdade de 
Comunicação, da Universidade de Brasília. 
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1 Da Capo 

Nas histórias em quadrinhos, de um modo geral, as catástrofes são 

eventos imaginados e contados a partir de alguns antagonismos básicos: entre 

o homem e outros homens (herói e vilão), entre o homem e o mundo ou outros

mundos (herói e forças da natureza ou sobrenaturais) e do herói consigo 

mesmo. Em sua origem grega, katastrophé é ou são acontecimentos que 

produzem ou são frutos de desastres de grandes proporções (PABÓN, 1967, 

p.335) e, na maior parte dos enredos, relacionam-se a fenômenos naturais que

provocam morte e destruição. Em latim, catastrŏpha(æ) significa revés da 

fortuna, peripécia (quando se refere ao teatro) ou ainda movimento de 

conversão (DICIONÁRIOS Editora, 2001, p.126). 

Compreendida como mudança de fortuna, para o bem ou para o 

mal, a catástrofe pode ter início em um gesto tão simples como o girar de uma 

chave. Na novela gráfica Estação das Brumas3, de autoria de Neil Gaiman 

(1991), o destino de todas as criaturas – seres humanos e mitológicos – é 

abalado por uma decisão radical tomada por Lúcifer: mandar embora os 

condenados, fechar as portas do inferno e entregar sua chave e seu comando 

para Morpheus, senhor do Sonhar. Desterrados, os seres condenados e as 

entidades daquele domínio espalham-se pela terra e pelos diversos lugares e 

reinos mitológicos. 

Como esse evento afetaria as relações existentes entre o homem, 

os sonhos, a morte e o inferno? Haveria uma ruptura dos limites entre o real e 

o imaginário? Para além da profecia apocalíptica que, dentre outros

acontecimentos, preconiza a volta dos mortos à terra, a dissolução das 

fronteiras entre a real, o sonho e a imaginação alteraria as relações de poder 

asseguradas pelo domínio da instância do imaginário. 

Neste trabalho, assumindo que “o domínio do imaginário e do 

simbólico é um importante lugar estratégico” (BAZSCKO, 1981, p.297), 

examinaremos a obra gráfica intitulada Estação das Brumas para compreender 

o universo mítico criado por Gaiman que, segundo Harlan Ellison4, trata-se de

3 Season of Mists, título original da publicação. 
4 Escritor estadunidense de ficção-científica e horror. Autor de 75 livros, 1.700 contos, novelas, 
roteiros (de quadrinhos e series televisivas), ensaios e críticas que abrangem literatura, 
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“[...] uma cosmologia completa, com um panteão de seres e não-seres 

semelhantes a deuses.” (GAIMAN, 2006, introdução). Tomando por base a 

poética mito-gráfica 5  do autor e sua interpretação acerca de domínios 

imaginários (o Inferno, o Sonhar), personagens seres/ entidades (Morpheus, a 

Morte e Lúcifer) e de noções como o Real/ Realidade, buscaremos responder 

as questões anteriormente formuladas a partir de uma perspectiva mitopoética 

para, por meio desses elementos, pensar o imaginário da catástrofe por ele 

narrado. 

2 Ab Absurdo 

O panteão fundante do imaginário mito-gráfico de Sandman 6  é 

constituído pelos Perpétuos ou os Sem Fim, seres que personificam vários 

aspectos do universo. Destino, Sonho, Morte, Desejo, Desespero, Delírio e 

Destruição são uma família pouco convencional de sete irmãos, que existem 

desde a aurora dos tempos (GAIMAN, 2006). 

O logos do princípio da criação foi traçado na primeira página do 

livro que o Destino carrega consigo. Ele percorre os caminhos que se bifurcam 

em seu jardim observando os intricados padrões construídos pelos seres vivos 

em seus percursos através do tempo. O Destino não deixa pegadas e não tem 

sombra. (p.22) 

Desejo é, ao mesmo tempo, homem e mulher. Projeta duas 

sombras – uma negra, de contornos nítidos e outra translúcida e indistinta. 

Sempre possui, nunca é possuída (o). Ao vê-la(o) somos arrebatados por um 

amor apaixonado e doloroso. Exala um perfume inesquecível e inebriante. 

Desejo é tudo que nós sempre quisemos, independente do que somos ou 

pensamos ser. (GAIMAN, 2006, p.21) 

Desespero é irmã gêmea de Desejo. Tem a pele fria e viscosa, 

olhos da cor do céu turvado e úmido, sua voz soa como um sussurro e sua 

cinema, televisão e mídia impressa. (http://www.harlanellison.com/bioreal.htm - acessado em 
20/07/20140). 
5 Composição livre da pesquisadora que, diferentemente do termo mitografia (ciência que 
estuda ou descreve os mitos), resulta da associação das palavras mito (fábula, história, relato) 
e gráfica de graf(o)- (arranhar, gravar, inscrever, escrever, desenhar) e designa a história 
fabulosa arranhada (escrita ou desenhada) em alguma superfície, no caso, as páginas dos 
quadrinhos. 
6 Revista de história em quadrinhos criada por Neil Gaiman, em 1988, para a Vertigo, selo 
adulto da DC Comics. 
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sombra tem um cheiro almiscarado e pungente. Seu domínio possui uma 

infinidade de janelas minúsculas que pendem no vazio. Desespero fala pouco, 

mas é paciente. (GAIMAN, 2006, p.21) 

Delírio é a mais jovem dos Perpétuos. Um dia já foi Deleite. Seus 

olhos são de cores diferentes – um é verde-esmeralda e o outro é azul. Ela 

cheira a suor, couro gasto, vinho azedo e final de noite. Seu reino pode ser 

visitado, mas não pode ser compreendido. Sua aparência muda e sua sombra, 

tangível como veludo gasto, possui formas e contornos não tem semelhança 

com os corpos que utiliza. (GAIMAN, 2006, p.22) 

Destruição é um dos Perpétuos mais poderosos. Alto, grande e 

ruivo, depois de milhares de anos cumprindo seus deveres, deu-se conta que 

sua existência estava atrelada à finitude de nossa versão do universo. Ao 

compreender que não existe moeda de um lado só, que sempre existem dois 

horizontes para cada céu e que as mudanças acontecem, afastou-se de suas 

obrigações e passou a viver na terra e meditando sobre sua condição e a de 

sua família. Ao ser encontrado por Deleite e Sonho, fechou sua galeria7 (sem 

abdicar de sua função), recolheu seus objetos (um poço e uma espada) e 

partiu em peregrinação pelas estrelas. (GAIMAN, 1994, v.3) 

A Morte tem a aparência de uma jovem mulher. Diferentemente de 

seus irmãos, não habita o seu reino e mora na terra, em um apartamento, 

observando a realidade de cada ser vivo, em diversos lugares e ao mesmo 

tempo. Estará presente no final do universo, pois é seu dever coloca-lo em 

ordem antes que tudo termine. A cada cem anos ela prova o sabor da 

mortalidade para melhor compreender a sua missão e função de ente divisor 

entre os seres que vivem e os que já viveram. (GAIMAN, 1994, v.3, p.26) 

Sonho também chamado Morpheus ou Sandman ou Kai’Ckul 
gosta de acumular nomes para si. É muito magro, de pele muito branca e dele, 

como de todos os Perpétuos, só conseguimos perceber, enxergar ou 

compreender alguns poucos aspectos. Tal qual o Destino, é extremamente 

consciente de suas responsabilidades e o mais meticuloso na execução de 

suas funções. O Sonho, quando lhe convêm, projeta uma sombra humana. 

(GAIMAN, 2006, p.23) 

7 Cada Perpétuo possui uma galeria com objetos seus e dos outros para invocá-los quando 
necessário. 
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Na poética mito-gráfica criada por Neil Gaiman, os Perpétuos 

representam ideias e conceitos e, apesar de serem governantes de vastos 

domínios imaginários, assim como os deuses retratados nas histórias, são 

reelaborações de expectativas e crenças subconscientes dos seres 

conscientes. Por isso, as aparências do Sonho, do Desejo e do Delírio, por 

exemplo, variam graficamente, como variam as perspectivas do leitor. 

3 Ex libris 

Do poema de Hesíodo (2007) ecoam os traços e tons que definem 

os Perpétuos de Gaiman: “[...]Noite pariu hediondo Lote, Sorte negra e Morte, 

pariu Sono e pariu a grei de Sonhos.” (p.113) Desejo também está lá, cantado 

pelo poeta, junto às Musas e às Graças, dançando e cantando pelas festas 

(p.105). 

Em artigo no qual analisa o nascimento de todos os rebentos da 

Noite e discorre sobre seus poderes e de que modo estes poderes afetam os 

mortais, Antônio de Pádua Pacheco (2011, p.1) afirma que Lote (Destino), 

Sorte, Morte, Sono e Sonhos, são uma série de abstrações e, por esse motivo, 

informes como Kaos (de quem a Noite é filha). Ao serem personificadas, 

ganham espaço no pensamento grego arcaico e passam a agir, 

essencialmente, no âmbito humano. Algumas dessas divindades, como Lote 

(Destino), atuam também no campo divino, visto que até mesmo os deuses 

possuem um destino. 

Como na Teogonia de Hesíodo (2007), cada Perpétuo possui uma 

esfera própria, um conjunto de elementos e acontecimentos que o envolve, de 

noções e lendas associadas a ele. Cada Perpétuo é um mundo divino 

particular, com suas experiências, seus eventos e vivências originais. Contudo, 

Gaiman, em seu canto mito-gráfico, dotou-os de um sensus de finitude. No 

arco8 Vidas Breves (GAIMAN, 1994), Destruição revela esse sensus aos seus 

irmãos Morpheus e Delírio: 
Os Sem Fim? Os Perpétuos são apenas padrões. Os Perpétuos são ideias. Os 
Perpétuos são funções em ondas, são motivos repetitivos. Nós somos ecos das 
trevas e nada mais. [...] destruição é necessária. Nada novo pode existir sem a 
destruição do velho. As coisas são criadas, duram por algum tempo e 

8 Um arco de história é uma narrativa contada de forma continuada através de episódios, não 
necessariamente de forma linear. http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_de_história - acessado em 
25/07/2014. 
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desaparecem. Impérios, cidades, poemas e pessoas. Átomos e mundos. Ninguém 
pode iniciar um sonho sem abandonar o último, não é, irmão? Nossa irmã define a 
vida, assim como Desespero a esperança ou Desejo a ojeriza, ou Destino a 
liberdade. (p.16) 

4 Editio Princeps 

Após um inquietante encontro com as Moiras9, Destino, o mais velho 

dos Perpétuos, convoca seus irmãos: Sonho (Morpheus), Morte, Desejo, 

Desespero e Delírio. Provocado por Desejo, Morpheus, consumido pelo 

remorso de uma decisão passada, decide ir ao Inferno para libertar Nada 

(humana por ele condenada ao inferno) e prepara-se para confrontar-se com 

Lúcifer e suas hostes. Lá chegando, encontra o lugar completamente vazio e é 

avisado por Lúcifer que, não só está fechando o Inferno como está partindo de 

lá definitivamente e entregando-lhe a chave e o domínio sobre aquele território. 

A notícia rapidamente espalha-se pelos diversos mundos e reinos 

míticos. O que se segue é uma improvável procissão de deuses, entidades e 

emissários divinos de diversos mundos mitológicos que se vão até o Sonhar 

para negociar ou reivindicar os direitos sobre o Inferno vazio. A partir daí, o 

Sonhar, de reino/ dimensão que contêm contos e pesadelos tecidos no 

delicado tear das mentes adormecidas, converte-se em um novo e estranho 

cosmos politeísta. Encontram-se no Sonhar: 

Odin, Thor e Loki – divindades de Asgard, morada dos deuses 

nórdicos, para onde somente se tem acesso ao atravessar o arco-íris, ponte 

chamada Bifrost. Asgard é um conjunto arquitetônico de palácios de ouro e 

9 O destino de cada ser humano – em número de três, geradas pelo Érebo e pela Noite (ou 
nascidas, por partenogênese, de Necessidade, chamada a ponderosa Parca), às quais até 
Zeus devia obediência, até o momento em que se apoderou do poder supremo e do direito de 
controlar a vida do homem. (DICIONÁRIO Rideel de Mitologia, 2005, p.149) 

Figura 1  Imagem tirada de Sandman #23, pg. 12 
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prata, dos quais o mais belo é Valhala, morada de Odin. (BULFINCH, 2001, 

p.382)

Anúbis ou Anpu, filho de Osíris e Néfti, deus que preside o 

embalsamamento e o sepultamento. Basti ou Bast, deusa com cabeça de gato 

que protege os homens contra as doenças e as mulheres grávidas contra os 

maus espíritos. Bes, deus anão padrinho das artes, da música, do parto e 

também deus da guerra. Divindades egípcias. (DICIONÁRIO Rideel de 

Mitologia, 2005, p. 23, 40, 41) 

Susano-o-no-mikoto ou Susanöwo, deus japonês dos oceanos, filho 

de Izanagi, irmão de Amaterasu (deusa do sol) e Tukuyömi (deus da lua). 

(BRUNEL, 1998, p.724) 

As entidades desterradas do inferno: Azazel, anjo caído. Antes de 

sua queda do Paraíso foi um emissário enviado para viver entre os humanos e, 

nessa missão, teve filhos com as mulheres dos homens10; Merkin, mãe das 

aranhas (GAIMAN, 2006, p.112) e Chorozon ou Choronzon: 

O nome do Habitante do Abismo é Choronzon, mas ele não um ser 
realmente. No Abismo não existe um ser definido, ele contém todas 
as formas possíveis, todas igualmente vazias, cada mal no verdadeiro 
sentido da palavra – ininteligível, porem maléfico desejando 
intensamente ser real. (CROWLEY, 2013, p.38) 

Lorde Kilderkin, lorde da Ordem, e Shivering Jemmy of the Shallow 

Brigade (Jemy Calafrio), lorde do Caos 

Os Lordes da Ordem e do Caos são uma raça fictícia de poderosos 
seres mágicos que aparecem em quadrinhos da DC Comics. [...] Os 
lordes da Ordem, em suas formas originais, são descritos como 
padrões de luz e formas ordenadas, ao passo que os Lordes do Caos 
não tem um padrão exato: podem ser grotescos monstros, pedaços 
de bonecos animados ou qualquer coisa, geralmente disforme.11 

Cluracan, representante da rainha Titânia do reino das fadas. 
(GAIMAN, 2006, p. 144) 

Remiel (o que está sobre os elevados) e Dumas (anjo do silêncio), 

habitantes da cidade de Prateada12. Anjos enviados como observadores do 

Criador. (GAIMAN, 2006, p.113) 

10 http://pt.wikipedia.org/wiki/Azazel - acessaso em 25/07/2014. 
11 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lordes_da_Ordem_e_do_Caos - acessado em 25/07/2014. 
12 Na obra Anjos – A Cidade de Prata,  Marcelo del Debbio, autor do livro de Role Playing 
Game (RPG) nacional (adaptado para as regras do Sistema Daemon), descreve a Cidade de 
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Lugar caracterizado por sua fluidez, o Sonhar é um reino alógico, 

território simbólico de possibilidades e polissemias, matéria-prima na qual Neil 

Gaiman engendra um cosmos politeísta que entrecruza diversos universos 

mitológicos, gerando ressignificações graças, segundo Rogério M. De Almeida, 

a: 
[...] essa incompletude do simbólico ou, mais exatamente, essa 
labilidade do real no momento mesmo em que a falta estava pra ser 
colmatada, resulta ambígua na medida em que é por meio dela que o 
sujeito cria e recria, constrói e destrói, une e desune, aniquila e torna 
de novo a edificar. (2007, p.13) 

No Sonhar de Gaiman os Perpétuos, seres mito-gráficos, mesclam-

se aos seres mitológicos arcaicos - deuses nórdicos, egípcios, japoneses, 

entidades demoníacas e angelicais - e seres mitológicos contemporâneos – 

lordes e entidades da literatura em quadrinhos. 

5 Tempora si fuerint nubila solus eris tempora si fuerint nubila 
solus eris 

Estação das Brumas, já em seu título, remete-nos de imediato ao 

cerne do tema: um período de incerteza, no qual não conseguimos ver, 

distinguir ou compreender as coisas com clareza. Dissolvem-se os limites. 

Primeira estrofe da catástrofe: das fronteiras do Sonhar e do Inferno. 

Dois reinos mitológicos, duas matrizes do imaginário. O sonho do 

poema cantado pelo aedo Hesíodo e o inferno cristão evocado por Gaiman. Ao 

profetizar sobre a ruína da Babilônia e o livramento de Israel, Isaías (BÍBLIA, 

1984) assim descreve o Inferno que será uma das mais importantes matrizes 

iconográficas da poética cristã: 
O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro 
na tua vinda; despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra 
e fez levantar do seu trono a todos o reis das nações. [...] Já foi 
derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes; os 
bichinhos, debaixo de ti, se estenderão, e os bichos te cobrirão. [...] E, 
contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. 
(ISAÍAS 14: 9, 11 e 15 p.662) 

Outro profeta, Oséias, complementa a composição de Isaías e 

relaciona, de maneira clara, ideia da Morte à do Inferno: “Eu os remirei da 

Prata como o lar dos anjos alados, e na Terra, o playground de anjos e demónios. Governada 
por Christos e a Ordem dos Anjos Celestes, cinco castas lutam politicamente pela primazia no 
Conselho dos doze apóstolos, ao mesmo tempo em que se preparam para a vinda dos 
exércitos demoníacos de Lúcifer, Shaitan e Bhaalzebub. Daemon Editora, 2004.  
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violência do inferno e os resgatarei da morte; onde estão, ó morte, as tuas 

pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será 

escondido de meus olhos.” (13:14, p. 850) 

Antonio Carlos do Amaral Azevedo (2012, p.138) afirma que “todas 

as culturas possuem uma ideia do inferno.” Segundo o autor, encontramos 

referências claras ao inferno nos textos mais antigos, sobretudo naqueles 

vinculados aos pensamentos religiosos. “A noção de inferno foi alcançada 

gradualmente pelo homem, passando da moradia dos mortos ou da residência 

dos espíritos desencarnados para o lugar dos suplícios eternos.” 

O Dicionário Rideel de Mitologia (2005, p.120) descreve o inferno 

grego como domínio do deus Hades, no qual localizam-se quatro regiões 

distintas: 
O Érebo, seus palácios da Noite, do Sono e do Sonho. Lá se 
achavam Cérbero, as Fúrias, a Morte e os mortos sem sepultura. O 
Inferno dos Maus, que eram devorados pelo Remorso e submetidos 
ao frio glacial dos lagos e aos vapores ardentes das labaredas. O 
Tártaro, ou prisão dos deuses, cercado por um triplo muro de bronze 
que sustenta as fundações dos oceanos e da terra. Os Campos 
Elísios, morada dos bem-aventurados após a travessia do Érebo. 

Mesmo considerando as diferenças das duas matrizes imaginárias, 

grega e cristã, podemos partir do princípio que as bordas do Sonhar e do 

Inferno se tocam. Desse princípio, podemos inferir que durante o sono, por 

intermédio dos sonhos aflitivos, pesadelos causados pelos medos, fobias ou 

culpas, muitas vezes vagamos pelo Inferno, do qual retornamos, mais ou 

menos ilesos, ao despertar. Também podemos supor que o Inferno é um 

domínio bem delimitado e o Sonhar, por ser fluido e tecido pelos sonhadores, é 

um território que pode se expandir ou retrair. Considerando o sonho como 

passagem que liga o imaginário ao real, qualquer perturbação no Sonhar 

poderia afetar diretamente o equilíbrio entre as duas dimensões. 

Segunda estrofe da catástrofe: do colapso dos duplos, da ordem. 

Brūma, æ, do latim, derivado de brevima, forma verbo-nominal do 

adjetivo brevis, etimologicamente significa o dia mais breve do ano 

(DICIONÁRIOS Editora, 2001, p.108). Designa o solstício do inverno, ou seja, 

uma noite longa, prenúncio de um período frio. Em português13 significa névoa 

ou neblina, que reduz ou anula a visibilidade. A bruma turva os limites entre os 

13 http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=bruma - acessado em 07/08/2014. 
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mundos, dissipando-as à percepção. Primeiro entre o Sonhar e o Inferno e, 

posteriormente entre o Sonhar e o Real. Sob esse aspecto, Gaston Bachelar 

(1996) nos alerta que “[...] o sonho noturno pode desorganizar uma alma, 

propagar, mesmo durante o dia, as loucuras experimentadas durante a noite 

[...]” (p.16). Portanto, as consequências do rompimento das fronteiras das duas 

dimensões seria, para além do medo de dormir e do medo de acordar, o 

colapso dos duplos Real e Imaginário, Criação e Destruição, Desordem e 

Ordem, Dia e noite, Treva e Luz, Vivo e Morto, Sonho e Inferno, por fim, o 

colapso dos papéis representados por Morpheus (escuridão) e Lúcifer (luz). 

A degradação dos duplos poderia precipitar o desequilíbrio entre a 

desordem e a ordem e precederia a volta ao Caos onde criação e destruição 

acontecem em movimentos alógicos. A volta à treva primordial que alcançaria e 

afetaria todas as coisas e criaturas.  

Terceira estrofe da catástrofe: do Inferno como legado imaginário. 

O Céu sem inferno ou o Inferno sem Céu desorganizaria a instância 

imaginária e causaria o revés da existência mitológica dos seres humanos. A 

impossibilidade ética para escolher entre o bem ou o mal faria ruir a crença dos 

seres vivos na imortalidade da alma. Isso provocaria o colapso dos sistemas 

religiosos que sustentam os imaginários religiosos e, portanto, o 

desaparecimento de suas divindades, entidades e seres mitológicos. A 

perspectiva de uma vida eterna sem castigo ou recompensa levaria à falência 

todos os sistemas de crenças, ou seja, ao nihil14. 

O nihil é um mōmentum, impulso, transformação, peripécia do canto 

mito-gráfico de Gaiman e propósito da catastrŏpha(æ): a mudança da fortuna 

para os Perpétuos e o revés dos mundos mitológicos. O reino de Desespero 

dos Perpétuos se expandiria vertiginosamente. Seu (sua) gêmeo (a), Desejo 

seria, enfim, possuída por todos. Delírio se alimentaria dos cotidianos, 

partilhando sua confusão com todos os seres vivos e não vivos. Os caminhos 

do jardim do Destino se multiplicariam e se emaranhariam da noite para a noite 

ou do dia para o dia. Destruição seria tragado pelo Caos. Sonho e a Morte, 

fortalecidos dissolução do limite que separa a luz da escuridão e nutridos pela 

Noite e pelo Caos, controlariam os seres vivos e não vivos. 

14 Do latim; substantivo neutro que significa nada. (DICIONÁRIOS Editora, 2001, p. 447) 
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6 Mutatis Mutandis 

Inspirada por Gilbert Durand (1980) que em sua obra O Imaginário 

propõe-nos explicar o percurso/ fluxo do conteúdo imaginário de uma 

sociedade, elaborando o esquema da tópica, ouso propor uma representação 

gráfica para que possamos visualizar as tensões da narrativa mito-gráfica de 

Neil Gaiman. Para Durand, “(...) O conceito de tópica (de topos, ‘lugar’) situa os 

elementos complexos de um sistema num diagrama” (p.92). Para essa autora, 

desenhar é o melhor método de estudo e o caminho mais divertido para o 

aprendizado. Ludens addiscit, addiscere est fabula. 

Ao partir da parte inferior do círculo, identificamos o imaginário 

primordial, ao qual Durand denomina inconsciente específico, o tópos 

polissêmico, repleto de mitos, imagens, sons, aromas, sabores e texturas 

arquetípicas. Na camada encontramos o Sonhar, território mais estreito que os 

outros dois, zona de passagem do real para o imaginário e vice-versa. Nessa 

faixa, o ente sonhador - Bachelard (1996) afirma que “[...] há dois centros de 

ser em nós, porém o centro noturno é um centro de concentração vaporoso. 

Não é um ‘sujeito’" (p.142) – tece, vive e desfruta do sonho. Ao despertar, as 

vezes afetado pelo sonho, o ente volta a ser sujeito e retoma o seu cotidiano. 

Regressa ao real. Essa é a tópica do Sonhar. 
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Na tópica da catástrofe os limites entre o Sonhar e o imaginário 

desaparecem e as bordas dos mundos, dimensões e esferas vão se 

dissolvendo. Os dois centros do ser em nós, sujeito diurno e ente sonhador, já 

não se sabem um ou outro. As bordas do real e do imaginário, antes nítidas e 

bem demarcadas, desmancham-se apagando nossos paradigmas e alterando 

os fluxos temporais. Assim se configura a tópica da catástrofe. 

7 Quid inde? 

Desequilíbrio entre treva e luz. Na mito-grafia de Neil Gaiman, os seres 

e a Cidade Prateada “[...] foram criados em sincronia nas trevas15 anteriores 

ao tempo. Antes da primeira aurora já havia a Cidade Prateada. Não é o 

Paraíso. Não é o Céu. É a Cidade Prateada que não faz parte da ordem de 

criação.” (2006, p.104) 

Antes da luz havia a treva primordial. A treva primordial era amorfa e 

então nasceu o Caos, princípio cosmogônico, e ele gerou outras trevas – 

Érebos e Noite. O Sonho é filho da Noite, que é filha do Caos. Para chegarmos 

ao Sonhar precisamos atravessar a escuridão. Por outro lado, Lúcifer é a luz do 

Inferno, pois, segundo a arquitetura do Criador e para garantir o seu poder 

sobre as trevas, o Inferno deveria ser governado pela luz. A luz como trunfo 

15 Destaques da autora. 
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poderoso tanto é lida no texto bíblico como é cantada no poema mitológico de 

Hesíodo. 

Na mitologia cristã, a luz é a matéria prima da criação. Em Teogonia 

(2007), o Caos é traspassado, envolvido e contido por um incêndio divino: 
Não mais Zeus continha seu furor e deste furor logo encheram-se 
suas vísceras e toda violência ele mostrava. Do céu e do Olimpo 
relampejando avançava sempre, os raios com trovões e relâmpagos 
juntos voavam do grosso braço, rodopiando a chama sagrada 
densos. A terra nutriz retumbava ao redor queimando-se, crepitou ao 
fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do Oceano e o 
mar infecundo, o sopro quente atava os Titãs terrestres, a chama 
atingia vasta o ar divino, apesar de fortes cegava-os nos olhos o 
brilhar fulgurante de raio e relâmpago. O calor prodigioso traspassou 
o Caos. Parecia, a ver-se com olhos e ouvir-se com ouvidos a voz,
quando Terra e o Céu amplo lá́ em cima tocavam-se, tão grande 
clangor erguia-se dela desabada e dele desabando-se por cima, tal o 
clangor dos Deuses batendo-se na luta. Os ventos revolviam o tremor 
de terra, a poeira, o trovão, o relâmpago e o raio flamante, dardos de 
Zeus grande, e levavam alarido e voz ao meio das frentes, estrondo 
imenso erguia-se da discórdia atroz. (p.139) 

Do canto para o texto, da Teogonia para o livro de Gênesis, o Caos 

foi dominado pelo Zeus convertido em Deus. Fiat lux disse Ele e ao fazê-lo, 

ordenou a treva e a luz, separou a noite do dia. Na batalha pela hegemonia do 

imaginário o Caos grego foi duramente atingido pelo Deus cristão com sua luz. 

Vivas in Deo. 

O Inferno sob o governo do Sonho significaria a preponderância da 

escuridão sobre a luz. Significaria a ressurgência e a nova (des)ordem do 

Caos, fecundo e construtivo. Antecipando-se à sua queda iminente, o Criador 

restabeleceu o Inferno cristão, exilando os anjos Remiel e Duma para 

reinstaurar o governo da luz no Inferno. Assim, retomou o domínio sobre o 

imaginário (lugar de criação) e sobre sua criação. In Deo veritas. 

8 Firmum in vita nihil 
Que importa que eu resida em quaisquer lugares, se sou sempre o 
mesmo, e me acho ainda em estado de prosseguir a guerra contra o 
Senhor do raio? Aqui pelo menos estaremos livres. A inveja do Todo-
Poderoso não nos disputará esta habitação desgraçada. Aqui 
poderemos exercitar o nosso Império: reinaremos nos Infernos, já que 
servimos no Ceo. (MILTON, 1830, p.15-16) 

Catastrŏpha(æ). Mudança de fortuna do anjo lançado às regiões do 

inferno. No imaginário mais profundo a força do mito emerge pelo poema, 

palavra outrora cantada. O anjo rebelde de Milton, príncipe de um novo reino, 
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sonha com o dia que voltará a encarrar o Criador e reconquistará o Céu. 

Catastrŏpha(æ). Desfecho no fim do poema. O anjo caído de Neil Gaiman, 

príncipe de um reino vasto e antigo, sonha com o dia em que será um ser livre. 

Para ambos a catástrofe determina a mudança, leva a novos caminhos. E 

esses caminhos são narrados evocando imagens mitológicas. E o mito, de 

acordo com Florence Dravet (2014), “[...] atua também nos níveis mentais e 

espirituais através dos nexos do lúdico, do psicológico, do imaginário e do 

místico.” (p.102) 

Figura 2 - Imagem tirada de Sandman #28, pg. 23 

Ao girar a chave para fechar o Inferno, o anjo Lúcifer desencadeou 

um evento mitológico que poderia reconfigurar a cosmografia do imaginário. 

Uma nova cartografia que, desafiando os planos do Criador, jogaria por terra 

milênios de estratégias simbólicas para conquistar os planos do real e do 

imaginário. Gaiman criou um anjo que, diferentemente daquele que foi atirado 

nas profundezas da terra, decide desafiar a ordem imaginária para ter sua 

liberdade. A catástrofe de Gaiman é, no mínimo, desconcertante. Sua obra 
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mito-gráfica traça novas composições e representações, reconstrói noções 

dramatúrgicas, reencena histórias, personagens, principalmente, finais. 
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Resumo 

Este projeto trata sobre a criação de uma websérie com a releitura de mitos, 

contos e lendas amazônicas. O objetivo do trabalho foi criar uma websérie para 

reavivar a cultura regional para um público mais jovem como forma de reaviva 

mento das lendas e tradições da região Norte. A produção do projeto foi 

realizada através de pesquisas bibliográficas, criação de uma identidade visual, 

e a produção do produto final: um episódio piloto, que foi divulgado através de 

mídias digitais, como Facebook e Youtube. Como resultado desse projeto 

foram criadas fan-pages para manter uma interação com o público. Culminando 

para o sucesso do projeto Manga de Cemitério, se tratando da divulgação das 

lendas Amazônicas e da aceitação do público-alvo. E devido a sua flexibilidade 

pode-se adaptá-lo para outras regiões e culturas.

Palavras-chaves: Websérie; Releitura; Lendas 

1 Estudante do 4º ano do Curso de Comunicação Social - Multimídia da Estácio/Iesam. 
E-mail: higor_palheta@hotmail.com 

2 Estudante do 4º ano do Curso de Comunicação Social - Multimídia da Estácio/Iesam. 
E-mail: jefferson-lobo@hotmail.com  

3 Estudante do 4º ano do Curso de Comunicação Social - Multimídia da Estácio/Iesam. 
E-mail: tati-lp@ibest.com.br 

4 Mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
Graduada em Jornalismo (UFPA); Docente do Curso de Comunicação Social Multimídia 
(ESTÁCIO/IESAM).  
E-mail: ememarci@prof.iesan-pa.edu.br 

5 Doutora em Análise do Comportamento Humano, Universidade Federal do Pará. Psicóloga 
(UFPA); Docente do Curso de Comunicação Social Multimidia (ESTÀCIO/IESAM) 
E-mail: ccassiacc@ig.com.br 

563

mailto:higor_palheta@hotmail.com
mailto:jefferson-lobo@hotmail.com
mailto:tati-lp@ibest.com.br
mailto:ememarci@prof.iesan-pa.edu.br
mailto:ccassiacc@ig.com.br


Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

1. INTRODUÇÃO
As lendas e mitos que circulam o imaginário popular regional 

impressionam várias gerações desde a primeira vez que foram contadas. Com 

o passar do tempo estas histórias foram deixadas de lado e acabaram sendo

apenas partes de acervos públicos em bibliotecas municipais. 

O objetivo do projeto “Manga de Cemitério” foi criar uma websérie 

voltada ao público infanto-juvenil que facilite o entendimento da narrativa e que 

faça com que esse público se interesse pela cultura local, preservando-a e 

transmitindo-a às próximas gerações. Utilizando assim a web como meio 

principal de exibição e na criação de um acervo cultural dos contos, mitos e 

lendas amazônicas com relatos de pessoas, visto que este no decorrer dos 

últimos anos se tornou uma das mídias mais acessadas.  

Lendas como a Moça do Táxi, O Boto ou A Matinta Perera, já foram 

retratados em livros, como o do autor Walcyr Monteiro. E aplicadas em planos 

de ensino de escolas públicas e privadas, como um incentivo à aproximação da 

população a cultura regional e à leitura.  

Este artigo mostra o percurso feito para a criação da websérie, desde 

sua concepção até sua finalização. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica para a escolha do conto 

para o episódio piloto. Como base para a criação do roteiro foram utilizados os 

livros da coletânea “Visagens e Assombrações de Belém” do autor Walcyr 

Monteiro (2007).  

A escolha do nome do projeto foi concebida através da referência a 

cidade de Belém, chamada “Cidade das Mangueiras”, visando refletir sua 

imagem misturada ao misticismo das lendas e contos amazônicos. O nome 

“Manga de Cemitério” foi escolhido por agregar os valores acima descritos e 

melhor se adequar a iniciativa do projeto. 

As filmagens foram feitas com o apoio de atores simpáticos ao projeto. 

Os equipamentos foram disponibilizados por contribuintes ao projeto. A 

captação de imagens foi realizada no período de outubro do ano de 2013. 

O episódio foi editado utilizando os programas: Sony Vegas Pro 11, 

Adobe Premiere CS5 e Adobe After Effects CS5 para edição e tratamento de 
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imagem; também foram utilizados os programas: Avid Protools 9, Sony Sound 

Forge 10 e Sony ACID Pro 7.0 para edição e tratamento de áudio. 

A produção do projeto se inicia com o estudo da logo, a produção do 

material audiovisual, veiculação e divulgação nos meios digitais, como 

Youtube, Facebook e Blog. 

Inicialmente foi produzido um episódio piloto. O episódio foi 

disponibilizado a partir do canal do projeto no Youtube e Vimeo, pois são 

canais de armazenamento de conteúdo audiovisual. Os links gerados foram 

disponibilizados na fanpage do Facebook e Blog, escolhidos pelo alto acesso 

do público e contribuem para manter uma interação com ele.  

O Instagram é uma rede auxiliar para divulgação dos bastidores do 

projeto, com publicação de imagens e vídeos.  

Os episódios têm como finalidade a recordação das lendas e mitos 

regionais e despertar o interesse pela cultura regional no público de modo a 

transformá-los em reprodutores das histórias passando-os de geração a 

geração. Como produtos secundários foram utilizados os contos originais, com 

o intuito de criar um acervo de lendas e mitos disponibilizados via fanpages do

projeto e colocados para download em e-books em formato PDF e aplicativos 

Java.  

O episódio piloto foi adaptado do conto “A morada do caboclo” de Walcyr 

Monteiro, do livro Visagens e Assombrações de Belém (MONTEIRO, 2007). 

3. WEBSÉRIE COMO FORMA DE REAVIVAMENTO DA CULTURA
REGIONAL. 

3.1 A WEBSÉRIE 
Websérie é um formato de seriados, disponibilizados na internet, em 

intervalos regulares, com pouca duração. Normalmente as Webséries são 

produzidas por produtoras independentes, e tem seu planejamento semelhante 

à de um seriado televisivo, com temporadas fechadas e personagens 

construídos e desenvolvidos na Internet.  

A popularização deste formato tem crescido bastante, visto que o público 

interessado é mais especifico, e tem a possibilidade de assistir no momento 

que quiser quantas vezes quiser. As webséries são em si mesmas suas 

próprias websites, deste modo o potencial interativo é aumentado, com a 

adição de outros meios de comunicação como fóruns, chats ou blogs que não 
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devem ser limitados apenas a geradores de download, mas sim atuando em 

seus correspondentes serviços (MERA, 2010). 
[...] a produção de conteúdos audiovisuais, mais especificamente 
webséries, começou pela necessidade de se testar novas linguagens, 
narrativas e interações com a audiência, justamente por entender que 
a produção de conteúdo seriado para internet ainda não tem uma 
linguagem padrão e diversos formatos aparecem diariamente nas 
plataformas de compartilhamento de vídeos (BARBOSA, 2012, p.9). 

O emprego da web-série resulta da aceitação dela por parte do público, 

o intuito principal é promover a cultura dos mitos, mas um risco apresentável é

não conseguir a funcionalidade desejada. 

3.2 RELEITURAS 
A Releitura se baseia em produzir aquilo que se entendeu de uma obra, 

sem preocupações com as afinidades da obra original. A palavra releitura surge 

da palavra “reler”, ou seja, ler novamente, aonde é necessário entender e 

interpretar a obra com uma visão própria. Neste tipo de produção, podem-se 

criar novas técnicas e novos olhares a respeito da obra. Podem-se usar outros 

elementos, até mesmo o do autor para se criar uma nova obra com a sua 

própria concepção do tema. A releitura é muitas vezes confundida com plágio, 

ou cópia, porém uma vez que a cópia tenta recriar a mesma obra, a releitura se 

utiliza da obra como fonte de inspiração, para criar uma nova obra, com 

semelhanças temáticas (MYRRHA, 2009, não paginado). 
Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na leitura 
da obra. Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-
la, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a 
criatividade. Ao recriar uma obra não é necessário empregar a 
mesma técnica usada pelo artista na obra original (MYRRHA, 2009, 
não paginado). 

A opção de escolher uma releitura advém do intuito de criar um produto 

voltado a um público alvo mais jovem de modo a conscientizá-los, a dar o 

devido valor à cultura regional. 

3.3 AS LENDAS 
As lendas não devem ser consideradas mentiras nem tão pouco 

verdades, pois para ter sobrevivido por gerações, pelo menos uma parte da 

história deve conter fatos verídicos, sofrendo alterações com o passar dos 

anos, também tem influência direta pela miscigenação na origem do povo 

brasileiro. 
É um relato transmitido por tradição oral de factos ou acontecimentos 
a que povo atribui um fundo de verdade. Geralmente têm algo que é 
real e algo que é fruto da imaginação popular. A lenda é, por isso, 
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mais histórica e mais verdadeira do que o conto. Não é por acaso que 
a lenda raramente começa, tal como o conto, com a fórmula “era uma 
vez” – uma fórmula que nos remete, desde logo, para um passado e 
um lugar longínquos e indefinidos. Cada comunidade procura sempre 
conservar as suas lendas, pois o povo, através delas, conta também 
a sua história (PARAFITA, 2005, p.31). 

As lendas são ótimos recursos de base, para a criação de produtos 

audiovisuais, pois contém até certo ponto fatos verídicos, onde podemos 

encontrar relatos e um pouco da nossa história e cultura. 

4. PRODUTO
O produto a ser executado foi uma releitura de contos, mitos e lendas 

amazônicos em formato de websérie; sendo produzido primeiramente um 

episódio piloto adaptado do conto “A morada do caboclo” de Walcyr Monteiro, 

do livro Visagens e Assombrações de Belém. O episódio foi produzido em 

formato Full HD (1920x1080). A releitura empregou uma linguagem com 

características mais acessíveis ao público-alvo, os jovens. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 A LOGO 

A criação da logo foi elaborada após um estudo prévio dos conceitos do 

projeto. As cores utilizadas foram essencialmente o preto, #000000, e cinza, 

#6D6E70, utilizando o padrão de cores RGB. A fonte utilizada para edição da 

logo foi a “Cordel Encarnada” editada e com pequenas modificações para se 

adequar ao projeto. Ela foi confeccionada para ser empregada nos produtos 

audiovisuais e e-books, além de ser utilizada nos canais de mídia como 

Facebook e Blog como identidade visual do projeto. 

Figura 1 - Logo do Projeto 

Fonte: dos autores 
Para ser utilizada como marca d’água na produção audiovisual, a marca 

ganhou uma transparência de 50%, e em fundos escuros, ela deverá ser 

invertida. 

Figura 2 – Marca d’água da Logo do Projeto 
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Fonte: dos autores 

5.2 TRANSMÍDIA 
O projeto utilizou várias mídias para divulgação baseado no roteiro 

transmídia.  

Figura 3 - Roteiro Transmídia 

 
Fonte: dos autores 

 

Para a divulgação do projeto foram criadas fanpages em diversos meios 

digitais. O Facebook é o principal meio de divulgação e criador de conteúdo, 

aliado a ele está o Blog.  

 

Figura 4 – Facebook do Manga de Cemitério 

 
Fonte: www.facebook.com/ProjetoMangaDeCemiterio 

 

Figura 5 – Blog 
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Fonte: http://mangadecemiterio.blogspot.com.br/ 

 O uso do Instagram, em conjunto com o Facebook, compartilha 

bastidores e outras imagens pertinentes ao projeto.  

Figura 6 – Instagram 

Fonte: Instagram @mangadecemiterio 

O canal do Youtube é onde os episódios da websérie serão anexados. 

Figura 7 – Youtube 

Fonte: https://www.youtube.com/user/mangadecemiterio 

Antes da produção do episódio, foi criado um teaser para a divulgação 

da websérie. 

Figura 8 – Bastidores do teaser 
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Fonte: dos autores 

5.3 ROTEIRO 
A produção do roteiro foi escrita a partir do argumento já elaborado pela 

equipe, sua confecção foi finalizada em setembro. Os softwares utilizados para 

a diagramação do roteiro foram o Celtx 2.9 e o Microsoft Word. 

Este é o argumento do episódio piloto: 

Proteção do Tajá 
Kátia é uma moradora de Belém. Um dia quando voltava para sua casa, 

encontrou um simpático morador de rua chamado Athaide. Kátia então decide 

ajudar o homem e lhe dá um prato de comida, este demonstra toda sua 

gratidão cuidando do seu jardim. A noite chega, e Kátia após um dia de 

trabalho adormece. Um ladrão se prepara para invadir a casa dela para um 

assalto. O ladrão então ouve um assobio, ele ignora e sobe o muro. Ao chegar 

ao chão, ele se assusta com a presença de um homem de cabeça baixa, 

sentado ao lado de um vaso contendo um tajá cultivado por Kátia, Athaide 

então olha para o ladrão e um novo assobio ainda mais alto é ouvido. O ladrão 

se assusta e recua até encostar-se ao muro que tenta subir antes de ser pego 

por Athaide que o afugenta. De dentro da casa é possível ouvir o barulho de 

um grito, Kátia acorda e então se dirige até a janela onde consegue ver apenas 

o seu vaso com o Tajá.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento da internet e das suas tecnologias vemos o aumento de 

produções audiovisuais, as webséries e programas transmitidos inteiramente 

pela internet em canais como o Youtube e Vimeo são um exemplo deste 

potencial. 

O Projeto traz um tema já utilizado, mas abordado de maneira 

diferenciada usando a internet e suas ferramentas. Abordando as lendas 

570



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
através de uma releitura criamos um atrativo e diferencial frente a outras web-

séries o que resulta em um provável sucesso do projeto. 

A equipe produziu uma web-série em formato HD voltada para o público 

jovem que mostrou interesse no projeto através de acessos as fan-pages do 

Facebook e Youtube. 

Ao final do Projeto fomos capazes de resgatar, através de uma narrativa, 

o interesse dos jovens pela cultura local antes desvalorizada e fora de foco.

Prosseguindo com o trabalho esperamos alcançar um público maior e produzir 

mais conteúdo interativo na forma de um possível website. 
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Imagens de artesanato em documento oficial 

Bruno Arnold PESCH (UEM)1 
 Renata Marcelle LARA (UEM)2 

Resumo: 

Este texto aborda os (des)encontros entre arte e artesanato quanto ao 

imaginário sócio-historicamente construído em torno desses termos que 

funciona discursivamente em um documento governamental. Com isso, almeja-

se compreender, pela abordagem materialista do discurso, na perspectiva de 

Michel Pêcheux, que imagens (formações imaginárias) funcionam acerca da 

arte e no artesanato, por filiações interdiscursivas, produzindo (efeitos de) 

sentidos. Toma-se como material de análise o documento do Governo Federal: 

Base conceitual do Artesanato Brasileiro (2012). O percurso investigado, até o 

momento, aponta que as falhas constitutivas do documento sinalizam movência 

de sentidos entre arte e artesanato, apontando possíveis (des)encontros. Este 

trabalho é um recorte do projeto de iniciação científica (PIBIC/ CNPq – 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA-UEM) “O artesanato em (des)encontros discursivos 

com o artístico”, em desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá 

(UEM). 
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1 Introdução 

Na perspectiva materialista do discurso, Orlandi (1998, p. 32) esclarece 

que “não há relação direta entre mundo e linguagem, entre palavra e coisa. A 

relação não é direta, mas funciona como se fosse, por causa do imaginário”. 

Justamente, no discurso, o que funcionam são as imagens, resultantes de 

projeções, por mais que o lugar do qual o sujeito fala seja constitutivo do seu 

dizer. Tais projeções é que possibilitam passar do lugar social à posição 

discursiva. Essas posições significam em relação ao contexto sócio histórico e 

à memória discursiva – interdiscurso3 (ORLANDI, 2012). 

Esse lugar de fala, conforme Ferreira (2005), determina no discurso as 

relações de força, “[...] enquanto as relações de sentido pressupõem que não 

há discurso que não se relacione com outros”. Dessa maneira, o que ocorre é 

um jogo de imagens: “dos sujeitos entre si, dos sujeitos com os lugares que 

ocupam na formação social e dos discursos já-ditos com os possíveis e 

imaginados” (FERREIRA, 2005, p. 16). Daí dizermos que as formações 

imaginárias se manifestam por meio da antecipação – quando se projeta uma 

“representação imaginária do receptor” –, das relações de força e de sentido, 

conforme Ferreira (2005, p. 16).  

São justamente essas imagens, no sentido de formações imaginárias, 

que nos interessam na relação arte e artesanato, funcionando no Base 

conceitual do Artesanato Brasileiro (2012). Este, de responsabilidade do 

Governo Federal, é um dos documentos que estão sendo analisados no projeto 

de iniciação científica (PIBIC/ CNPq – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA-UEM) “O 

artesanato em (des)encontros discursivos com o artístico” – o qual focalizamos 

neste artigo.  

Desta forma, este trabalho propõe-se a investigar como as imagens 

(formações imaginárias) acerca do artesanato e da arte funcionam por filiações 

interdiscursivas, produzindo (efeitos de) sentidos no documento4 em questão. 

3 Memória discursiva, em Análise de Discurso (AD), segundo Orlandi (2012), retomando 
Pêcheux (1997), é entendida como interdiscurso, isto é, “aquilo que fala antes, em outro lugar, 
independentemente”. Assim, a memória discursiva torna possível todo dizer, retornando “sob a 
forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada palavra” 
(ORLANDI, 2012, p. 31).  
4 Em nossa pesquisa, no referimos à publicação do Governo Federal Base Conceitual do 
Artesanato Brasileiro como documento, tendo em vista que as informações nele contidas são 
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Este artigo, portanto, apresenta um esboço inicial, fruto de inquietações 

de um percurso discursivo em desenvolvimento, acerca de possíveis sentidos 

de artesanato, sócio-historicamente constituídos, que podem estar 

funcionando, em termos de imaginário, na e por legitimação institucional.  

Para tanto, aporta-se no dispositivo teórico e metodológico da Análise de 

Discurso francesa (AD), fundada por Michel Pêcheux na década de 1960. 

Como disciplina de entremeio, constituída pela Linguística, Marxismo e 

Psicanálise, a AD, conforme Teixeira (2005), dedica-se, assim, a pensar os 

efeitos de sentidos entre sujeitos no discurso, não se preocupando com “o que 

isso significa?”, e sim “[...] como se instituem efeitos de sentidos no discurso, 

no encontro entre a língua, o efeito-sujeito e a história” (TEIXEIRA, 2005, p. 

16). 

2 Artesanato: (des)encontro construído historicamente 

No momento atual em que nos encontramos no desenvolvimento desta 

pesquisa, centralmente nos interessa pensar as condições de produção que 

sustentam possíveis encontros e desencontros entre arte e artesanato. As 

condições de produção5, segundo Orlandi (2012), estabelecem relações com a 

memória discursiva. Dessa maneira, “o trabalho ideológico é um trabalho da 

memória e do esquecimento pois é só quando passa para o anonimato que o 

dizer produz seu efeito de literalidade [...]” (ORLANDI, 2012, p. 49). Assim, 

nesta seção, apresentaremos, partindo de um interesse discursivo, as versões 

de determinados autores quanto à construção da hierarquização entre 

artesanato e arte. 

 Entre os séculos XV e XVI houve uma mudança no lugar social que os 

artistas ocupavam na sociedade. Conforme Byington (2009), essa mudança 

consistiu-se, principalmente, na progressiva diferenciação entre o artista e o 

artesão, pressupondo ao primeiro “[...] maior qualificação intelectual das artes 

visuais, com ênfase na fase de ideação e elaboração da obra em detrimento do 

resultado da Portaria SCS/MDIC nº 29, de 5 de outubro de 2010, onde são padronizados e 
estabelecidos parâmetros de atuação para o PAB (Programa do Artesanato Brasileiro).  
5  Para Orlandi (2012), podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e em 
sentido amplo. O sentido estrito são as circunstâncias da enunciação, isto é, o contexto 
imediato. Já se considerarmos em sentido amplo, inclui-se o contexto sócio-histórico, 
ideológico. 
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aspecto menos nobre da mera realização” (BYINGTON, 2009, p. 30). Esse 

aspecto, de acordo com a autora, subtraiu progressivamente as artes 

figurativas, que, tradicionalmente, eram consideradas como trabalho manual e 

servil do âmbito das artes mecânicas, passando para a esfera das artes 

liberais, “[...] fruto de exercício do pensamento e do espírito, prerrogativa das 

classes sociais mais altas” (BYINGTON, 2009, p. 30).  

Segundo Pecini (2008), a figura do artesão, nesse período, era 

associada à de um trabalhador comum, executor de tarefas manuais e 

técnicas. O autor pontua que, desde o final da Idade Média, o artesão 

participava de uma sociedade estratificada, na qual ocupava uma posição 

social inferior a seus clientes. Conforme a obra de arte foi sendo valorizada por 

qualidades artísticas, além de técnicas, o artesão cede lugar ao artista, “[...] 

diferenciado por sua habilidade criadora na transformação de materiais brutos 

em ‘obras de artes’” (PECINI, 2008, p.889). Em outras palavras, nesse período 

de transição6 da Idade Média para o Renascimento que se distingue o artesão 

do artista, sendo atribuídos ao primeiro apenas aspectos referentes ao domínio 

técnico. 

Com relação a essa divisão/hierarquização entre artista e artesão, Lima 

(2009) explicita que essa questão refere-se à distinção de classes sociais. “A 

oposição resulta da dicotomia ‘elite/povo’ e remete à mesma matriz que atribui 

às camadas divergentes o saber, opondo-se-lhes o fazer, necessariamente, 

associando às camadas subalternas da sociedade” (LIMA, 2009, p. 99). Assim, 

para o autor, observando-se atentamente essa questão de classes sociais, 

distintas dicotomicamente, pode-se supor que tudo proveniente das elites é 

resultante de um conhecimento tido como superior, fruto do pensar, do fazer 

artístico, negando-se às camadas populares a capacidade de pensar, a 

possibilidade de conceber e se expressar racionalmente, atribuindo a essa o 

mero fazer.   

O posicionamento apresentado até então, com base nos autores 

Byington (2009), Pecini (2008) e Lima (2009), sinaliza como, no decorrer da 

história, foi se instaurando essa separação hierárquica entre arte e artesanato/ 

6 A transição da Idade Média para o Renascimento ocorre aproximadamente no final do século 
XIV a início do século XV.  
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artista e artesão. Tais autores nos ajudam a pensar as condições de produção 

que participam da hierarquização/(des)encontros entre artesanato. 

3 Artesanato: Por onde começar a pensar? 

Definir ou conceituar arte e artesanato é uma tarefa complicada, pois 

esses termos abrangem vários contornos. Contudo, para efeitos de análise, 

partiremos da ideia de arte (artístico) considerando, inicialmente, as 

contribuições de Alfredo Bosi (2000), no livro Reflexões sobre a arte, e da ideia 

de artesanato mediante colaborações de Néstor García Canclini (1983), em As 

culturas populares no capitalismo. 

Bosi (2000), ao abordar sobre o momento técnico artístico, indaga que a 

arte é um fazer, é um conjunto de atos que muda a forma, transforma a matéria 

oferecida pela natureza. “Nesse sentido, qualquer atividade humana, desde 

que conduzida regularmente a um fim, pode chamar-se artística” (BOSI, 2000, 

p.13). Dessa maneira, arte é uma produção, um trabalho. A palavra latina ars,

matriz do português arte, encontra-se na raiz do verbo articular, que indica 

fazer junções entre as partes e o todo. “Porque eram operações estruturantes, 

poderiam receber o mesmo nome de arte não só as atividades que visavam a 

comover a alma (a música, a poesia, o teatro)”, como também, “os ofícios de 

artesanato, a cerâmica, a tecelagem e a ourivesaria, que aliavam o útil ao belo” 

(BOSI, 2000, 14).  

Segundo o autor, essa distinção entre arte e o artesanato se impôs 

durante o Império Romano7, com um sentido econômico-social. As artes 

liberales eram realizadas pelos homens livres, e as artes serviles, por gente de 

condição humilde. Por sua vez, os termos artista e artífices (artifex: o que faz 

arte) mantêm-se hoje entre o trabalho intelectual e o manual. Contudo, o 

pensamento moderno, segundo Bosi (2000), recusa esse critério hierárquico 

dessa classificação, pois o exercício da criação demostra que existe uma 

atração entre a capacidade de formar e a perícia artesanal.  “No entanto, a 

criação artística traz em si um dinamismo expressivo que ultrapassa o modo de 

7  O Império Romano compreende o período de 753 a.C. a 476 d.C. Segundo Proença (2009), 
a história desse Império pode ser dividida em três grande períodos: Monárquico (753 a.C.-509 
a.C.), Republicano (509 a.C.-27 a.C.) e Imperial (27 a.C.-476 d.C). 
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ser do artesanato e da indústria mecânica” (BOSI, 2000, p. 23). 

Ao se questionar sobre a definição de artesanato, Canclini (1983) afirma 

que 

a dificuldade em estabelecer a sua identidade e os seus limites tem 
se agravado nos últimos anos porque os produtos considerados 
artesanais modificam-se ao se relacionarem com o mercado 
capitalista, o turismo, a ‘indústria cultural’ e com as novas ‘formas 
modernas’ de arte, comunicação e lazer (CANCLINI, 1983, p. 51)8.  

  Com base neste autor, pode-se notar que para discutir sobre o 

artesanato, e as relações que ele estabelece, deve-se levar em consideração 

fatores que vão desde a sua produção até o lugar em que ele se encontra (em 

um museu, em um antiquário, no mercado).  Nas palavras do próprio autor, 

“necessitamos, portanto, estudar o artesanato como um processo e não como 

um resultado, como produtos inseridos em relações sociais e não como objetos 

voltados para si mesmos” (CANCLINI, 1983, p. 53).    

Tanto Bosi quanto Canclini não trabalham propriamente com a 

abordagem discursiva, porém apresentam perspectivas relevantes, de 

interesse à Análise de Discurso: consideram as condições de produção, 

colocam em questão o processo e não apenas o resultado/produto. 

4 Conhecendo a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro 

Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012), segundo Sardinha 

(2014), é um glossário que busca a padronização e o estabelecimento de 

parâmetros para o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) em todo território 

nacional. Esse programa, conforme a autora, foi instituído pelo Decreto nº 

1.508, de 31 de maio de 1995, com a finalidade de gerar trabalho e renda para 

o artesão, além de coordenar/desenvolver atividades que valorizem o artesão,

elevando seu nível cultural, profissional, social e econômico, assim como 

desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal, entendendo que o 

8 Canclini, em 1983, já visibilizava essa dificuldade em estabelecer a identidade e os limites do 
artesanato. Esse processo, contudo, não desapareceu na atualidade; intensificou-se à medida 
que cada vez mais o artesanato foi se relacionando com o mercado (turismo, indústria), com a 
arte dita “culta”, e por vir ocupando espaços dentro dos museus, galerias etc. 
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artesanato é um empreendimento. As informações ratificadas no base 

conceitual são resultado de esforços do PAB junto às Coordenações Estaduais 

do Artesanato (entre 2006 e 2010), publicadas na “[...]Portaria SCS/MDIC n°29, 

de 5 de Outubro de 2010 que apresenta as diretrizes que norteiam o Programa 

do Artesanato Brasileiro” (SARDINHA, 2014, online). 

Para atingir a finalidade de um glossário, conforme Sardinha (2014), o 

base conceitual estabelece definições para termos referentes ao artesanato. 

Essa conceituação, no documento, foi organizada em seções. São elas: 

Conceitos básicos do artesanato brasileiro; Formas de organização do 

artesanato/artesãos, Tipologia do artesanato; Classificação do artesanato; 

Funcionalidade do Artesanato; Técnicas de produção artesanal.   

Em cada uma dessas seções, as definições apresentadas “padronizam” 

/“enquadram”, as diversas formas de artesanato, os materiais utilizados, além 

de estabelecer parâmetros para atuação do PAB em todo o território nacional. 

Ler essas definições presentes nesse glossário/dicionário, discursivamente, “é 

saber que há certos sentidos que aparecem e se sedimentam, se estabilizam”, 

mas, também, “que eles estão sujeitos a serem outros, sempre estão sujeitos 

aos equívocos, aos deslizamentos de sentido, às contradições entre as 

diferentes posições de leitura” (NUNES, 2010, p. 12).  

5 Tateamentos iniciais do/no percurso analítico 

Segundo Orlandi (2012), na análise discursiva não se menospreza a 

força da imagem na constituição do dizer, pois o imaginário “faz 

necessariamente parte do funcionamento da linguagem”, assentando-se “no 

modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas, em 

uma sociedade como a nossa, por relações de poder” (ORLANDI, 2012, p. 42). 

Isso nos leva a olhar para a definição de artesanato apresentada no 

documento do Governo Federal como sujeita à falha9, sendo constituída por 

outros discursos, apagados ou silenciados, que estão produzindo sentidos. 

9 Falha no sentido de que a língua é capaz de falhar, como uma possibilidade constitutiva da 
ordem do simbólico, conforme Orlandi (2001). Ou, ainda, como esclarece Orlandi (1999) em 
outra circunstância, ao diferenciar falha de falta por interdição, em Análise de Discurso, falha 
que se relaciona com o não sentido, como aquilo que aponta para o que poderá vir a ser, o 
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Considerando o exposto até então ao longo deste artigo, o corpus 

analítico-discursivo, para este artigo, foi construído com base no seguinte 

recorte do documento do Governo Federal Base Conceitual do Artesanato 

Brasileiro (2012), em que o artesanato é apresentado como: 

 [...] toda a produção resultante da transformação de matérias-
primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o 
domínio integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, 
habilidade e valor cultural (possui valor simbólico e identidade 
cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio 
limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios (BRASIL, 
2012, p. 12 grifos nossos). 

Observando essa definição de artesanato, notamos que ela é marcada, 

principalmente, por critérios técnicos relacionados à forma de produção, 

predominantemente “manual”. Assim, nessa definição, pode estar funcionando 

a divisão entre artista e artesão (apresentada anteriormente) que, conforme 

Byington (2009), deu-se entre os séculos XV e XVI, quando o artesão é 

considerado inferior ao artista, pois está limitado apenas à realização de 

técnicas do mero fazer, enquanto o artista está relacionado à “atividade 

criadora”, sendo esta fruto do “pensamento”.    

Contudo, ao mesmo tempo em que afirma caráter técnico do artesanato, 

na definição é citado que isso é aliado à criatividade e valor cultural. Nesse 

sentido, um (des)encontro possível com o artístico se dá pelo fato de o 

artesanato não se firmar como estático. Pereira, Campos e Alquatti (2012), ao 

citarem Canclini, afirmam que o popular se constitui como construído e não 

preexistente. “Sob a perspectiva psicanalítica, pode-se pensar que há neste 

espaço de construção do popular, e portanto, no artesanato, um lugar de 

inscrição do sujeito” (PEREIRA; CAMPOS; ALQUATTI, 2012, p. 3).  Assim, 

o artesão se vê pressionado entre o desejo de criar, a expectativa de
permanecer como o guardião da tradição e a necessidade de 
reproduzir objetos facilmente comercializáveis. Frente a essas 
contradições o artesanato pode se constituir na imagem dialética que 
são imagens autenticamente históricas e não arcaicas; mantendo a 
relação entre o memorizado e seu lugar de emergência. Apontando 
para um espaço de projeção de esperança, portanto de 

irrealizado, enquanto a falta, por interdição, relaciona-se ao sem sentido, o que já significou, 
mas não faz mais sentido. 

579



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
possibilidades de reinvenção do cotidiano e do coletivo (CAMPOS, 
2005, apud PEREIRA; CAMPOS, ALQUATTI, 2012, p. 3, 4). 

Dessa maneira, como já dito anteriormente, estabelecer os limites do 

artesanato, no que diz respeito à relação simbólica arte e artesanato, tem se 

tornado cada vez mais complexo, pois, segundo Canclini (1983), os produtos 

artesanais modificam-se ao entrarem em contato com o mercado capitalista, 

turismo, comunicação, arte.  

6 (In)conclusões de uma pesquisa em desenvolvimento 

Com base no que foi desenvolvido até o momento da investigação, e no 

andamento da análise propriamente dita, ainda em fase de desdobramentos, 

observamos que a definição de artesanato apresentada no Base Conceitual do 

Artesanato Brasileiro, do Governo Federal, apresenta-o, conteudisticamente, 

como uma produção resultante da transformação da matéria-prima em objetos 

e artefatos, envolvendo técnicas aliadas à criatividade, destreza, qualidade, 

valor cultural, com valorização do manual. No entanto, no processo de 

análise10, observamos por meio das imagens, em sua opacidade, – “aquela[s] 

da[s] qual[is] a memória se ‘perdeu’ o trajeto de leitura” (PÊCHEUX, 1999, p. 

55) –, que funcionam na ideia de artesanato presente no documento e como

documento, uma possibilidade de (des)encontros entre arte e artesanato, ao 

considerarmos que ambos não são estáticos. Por mais que o artesanato esteja 

fortemente relacionado à memória patrimonial, com técnicas de execução que 

sofreram poucas alterações no decorrer do tempo, ele é, constitutivamente e 

de forma imbricada, processo e produto cultural, construído sócio-

historicamente, e não pré-existente.  

10  Com a análise, segundo Orlandi (2012, p. 42), “podemos atravessar esse imaginário que 
condiciona os sujeitos em suas discursividades”, evidenciando a maneira como “os sentidos 
estão sendo produzidos”, assim, compreendendo melhor o que está sendo dito. Para isso, é 
preciso referir as condições de produção, estabelecer as relações com sua memória, 
remetendo-o a uma formação discursiva.  
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A recriação do mito Chopin pelo cinema norte-americano em 

“À noite sonhamos” 

Thiago Henrique RAMARI (UEL)1 

Resumo 

O presente artigo analisa o desenvolvimento de mitos na cinebiografia norte-

americana do compositor romântico polonês Fryderyk Franciszek Chopin “À 

noite sonhamos”, do cineasta húngaro Charles Vidor. Por meio de uma revisão 

bibliográfica, contatou-se que o longa-metragem, lançado em 1945, reconstrói 

a trajetória de vida do músico, apresentando fatos que não correspondem à 

realidade descrita por biógrafos, a exemplo de Benita Eisler, e por centenas de 

correspondências do próprio artista, a fim de lhe atribuir contornos míticos, 

conforme definição proposta por Roland Barthes. Apesar de filmes serem 

considerados documentos históricos há algumas décadas, o resultado da 

pesquisa permite afirmar que a vida do pianista passou por um processo de 

heroificação, com base no que é dito por Joseph Campbell, para se alcançar a 

narrativa mítica e, assim, soar mais interessante ao público médio. Uma 

contribuição pretendida é a de chamar a atenção para a deformação de dados 

contida em títulos que se pretendem biografias audiovisuais. 

Palavras-chaves: Chopin, mito, cinema. 

1 Mestrando de Comunicação. 
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1. Introdução

Fryderyk Franciszek Chopin2 nasceu em 1º de março de 1810 em 

Zelazowa Wola, na Polônia, e morreu 39 anos depois, em 17 de outubro de 

1849, em Paris, na França. Os dois países foram os cenários da vida do 

compositor: o primeiro abrangeu a infância e parte da juventude dele, quando 

deu os passos iniciais na música; e o segundo foi onde ele se radicou, tornou-

se uma celebridade e se permitiu uma vida até certo ponto extravagante. Foi no 

território francês que teve, também, um relacionamento com a escritora Aurore 

Dudevant, conhecida pelo pseudônimo masculino George Sand.  

Pode-se afirmar com alguma segurança que essas informações são 

unânimes em todas as fontes disponíveis sobre Chopin – livros, filmes, artigos 

científicos, encartes de CDs e de LPs e correspondências escritas por, para ou 

sobre Chopin. No entanto, para além dos dados básicos, essa consonância 

deixa de existir e um dos exemplos mais vívidos disso está na cinebiografia 

norte-americana “À noite sonhamos: a vida de Frédéric Chopin” (1945), do 

cineasta húngaro Charles Vidor. Enquanto as outras fontes têm pequenas 

divergências entre si, este filme apresenta uma história quase que inteiramente 

diferente. 

O objetivo deste trabalho é analisar, na discrepância histórica de “À noite 

sonhamos”, o desenvolvimento de mitos. A hipótese que se delineia é a de que 

o filme concentrou esforços para mitificar a figura do compositor, retratando-o

como herói, para, ao fim, oferecer aos espectadores um perfil que fosse ao 

mesmo tempo impressionante e familiar, capaz de ser monetizado dentro da 

lógica da indústria cultural. O pianista não é, por exemplo, apresentado como o 

homem frágil e de temperamento ríspido descrito por vários estudiosos, mas 

como alguém másculo, patriota e de uma bondade ilimitada.  

Neste trabalho, a análise foca as divergências constatadas no longa-

metragem que dizem respeito principalmente às características físicas e 

psicológicas de Chopin, à relação que ele tinha com o professor de piano 

Joseph Elsner e com a escritora George Sand e aos acontecimentos que o 

levaram à morte. Considera-se de antemão que o filme reescreveu a história, 

2 Para este trabalho, adotou-se a grafia polonesa do nome do compositor. Outra, bastante conhecida, é a 
francesa: Frédéric Chopin. 
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por causa da diferença informativa abismal para com fontes referendadas, 

dentre as quais diversos documentos escritos pelo próprio compositor. 

A metodologia adotada para este trabalho é a da revisão bibliográfica. 

Primeiramente, serão contestados dados históricos apresentados pelo filme, 

em uma comparação com os estudos assinados por Eisler (2005) e por 

Perpetuo (2014) e com quase 800 cartas escritas por, para ou sobre Chopin 

entre 1816 e 1849. Em seguida, a hipótese descrita anteriormente será 

debatida a partir da visão de Campbell (1989) sobre a figura do herói e da 

definição de mito proposta por Barthes (2012).  

2. História reinventada
A cinebiografia pode ser considerada um gênero de sucesso no cinema 

comercial. Filmes que contam a história de pessoas que se tornaram 

conhecidas por aquilo que fizeram na arte, na ciência, no esporte, na economia 

ou na política atraem com frequência muitos espectadores às salas de 

exibição. Assim, por comporem uma fonte para o aprendizado de diversos 

episódios históricos, defende-se aqui que esses trabalhos tenham um 

compromisso com a veracidade do conteúdo entregue. Diferentemente de 

outras fontes, como manuscritos, livros, prédios e até mesmo mobília, as 

imagens em movimentos geram impacto mais profundo na sociedade. 

[...] As imagens [incluindo as de cinema] nos permitem “imaginar” o 
passado de forma mais vívida. [...] Nossa posição face a face com 
uma imagem, [sic.] nos coloca “face a face com a história”. Embora os 
textos também ofereçam indícios [históricos] valiosos, imagens 
constituem-se no melhor guia para o poder de representações visuais 
(BURKE, 2004, p. 17). 

Em “À noite sonhamos”, entretanto, os fatos históricos são subjugados à 

ficção. Desse modo, o espectador que utilizar apenas o longa-metragem como 

fonte para conhecer a trajetória de vida de Fryderyk Franciszek Chopin será, 

indubitavelmente, prejudicado por um processo de desinformação. Nenhuma 

das referências consultadas para este artigo científico ratificou os 

acontecimentos retratados na maior parte dos 113 minutos de duração do 

filme. Não há, também, qualquer aviso na película de que a história relatada 

não é condizente com o que de fato ocorreu. 
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2.1. Representações físicas e psicológicas 
As imprecisões verificadas em “À noite sonhamos” começam com a 

representação física de Chopin na idade adulta. O ator que o interpreta, o 

húngaro Cornel Wilde (1912-1989), tinha 1,85 metro de altura, porte atlético, 

pele levemente morena e corte de cabelo curto mas com topete protuberante. 

Uma visage considerada mais máscula do que a do compositor polonês, com 

1,70 metro de altura, corpo magro e de aspecto doentio por causa dos 

frequentes problemas respiratórios, tez excessivamente branca e cabelo mais 

longo, com comprimento próximo aos ombros.  

Na biografia escrita por Eisler (2005), há várias menções acerca do 

aspecto corporal frágil de Chopin. A obra diz, por exemplo, que ele tinha “corpo 

menor do que o normal” e que “comparado aos seus contemporâneos, ele se 

via como uma criança” (p. 50). Outro detalhe é o formato do nariz: enquanto o 

do ator Cornel Wilde era pequeno e afilado, o do compositor era grande e 

adunco. Em algumas das cartas que escreveu a amigos próximos, o pianista 

fez referências ao próprio nariz, tirando sarro de si mesmo, conforme verificado 

na compilação traduzida por Guedes (2007).  

A caracterização de George Sand (1804-1876) também é divergente. Ao 

passo que a atriz indiana Marle Oberon (1911-1979) era bastante magra, de 

pele branca e de traços delicados, Eisler (2005) afirma que a polêmica 

escritora, que adotou uma persona masculina para se fazer respeitada pela 

sociedade, tinha “seios grandes e quadris largos”, “pele morena” e “olhos 

negros, enormes e ligeiramente esbugalhados” (p. 26). Além disso, acrescenta 

a pesquisadora, Chopin a teria achado “repugnante” e “assustadora” (p. 26) 

quando se encontraram pela primeira vez. No filme, eles parecem se apaixonar 

já no primeiro encontro, que se dá casualmente. 

Sobre a relação amorosa de Chopin e Sand, que se estendeu por quase 

uma década, “À noite sonhamos” também remodela os fatos. O longa-

metragem excluiu Maurice (1823-1889) e Solange Dudevant (1828-1899), filhos 

da escritora que viveram por muito tempo com o casal. Desse modo, ao 

espectador é negado o acesso ao lado maternal de Sand e ao lado paternal de 

Chopin, abrindo espaço para representações esteriotipadas e preconceituosas 
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dos personagens: à novelista cabe apenas o papel de vilã; já ao pianista, o do 

ingênuo conquistador que foi vítima dos ideais feministas da parceira. 

2.2. A presença de Joseph Elsner 
De acordo com Eisler (2005) e com a compilação de cartas traduzidas 

por Guedes (2007), o alemão Joseph Elsner (1769-1854) foi o segundo 

professor de piano de Chopin. Eles começaram a trabalhar juntos em Varsóvia, 

por volta de 1826. A parceria durou pouco tempo, aproximadamente quatro 

anos, até quando o compositor, já tido como uma promessa na música erudita, 

deixou a capital polonesa para tentar a vida em Paris. Depois disso, não 

voltaram a se ver, embora se correspondessem. Antes de Elsner, houve o 

tcheco Adalberto Zwyny (1756-1842) e, depois, o também alemão Friedrich 

Wilhelm Michael Kalkbrenner (1785-1849). 

Em “À noite sonhamos”, porém, o único professor é Elsner. Zwyny não é 

citado e Kalkbrenner subsiste na figura de um respeitado crítico de música da 

imprensa francesa. A relação entre professor e aluno não fica também restrita a 

Varsóvia. Elsner acompanha Chopin a Paris e é uma das poucas pessoas à 

cabeceira da cama onde o compositor morre. A única separação que acontece 

entre eles coincide com o período em que o pianista se relaciona com George 

Sand. O afastamento se dá por exigência desta última, segundo quem Chopin 

tinha de se desligar de tudo o que remetesse à Polônia para viver a arte em um 

estado mais etéreo. 

Uma carta de 27 de novembro de 1831, enviada por Elsner, que estava 

em Varsóvia, a Chopin, em Paris, desmente esse cenário criado pela 

cinebiografia norte-americana. Por meio do documento, nota-se que o jovem 

compositor, então com 21 anos, foi sozinho para a capital francesa e que 

Kalkbrenner não era um crítico musical, mas, sim, um virtuose do piano 

admirado por músicos e pelo público em geral. 

Foi com grande prazer que eu soube que Kalkbrenner, o primeiro dos 
pianistas (como tu dizes), te recebeu tão bem. Conheci seu pai em 
Paris, em 1805 e, nessa época, o jovem Kalkbrenner já era célebre 
entre os melhores virtuoses. Regozijei-me por sua acolhida querendo 
te revelar os segredos de sua arte, mas me admirei que tenha fixado 
um prazo de três anos para atingires este alvo. Como a impressão 
produzida por uma primeira audição pode levá-lo a deduzir que será 
necessário um tal período para iniciar seu método; como pode ele 
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pensar que teu gênio musical deverá se voltar unicamente ao piano e 
teu talento inteiramente a compor para este instrumento? Um 
conhecimento mais aprofundado de tuas capacidades fará, penso eu, 
com que ele mude de opinião (ELSNER, 1831 apud GUEDES, 2007, 
p. 179).

Outro ponto que merece ser destacado é o de que, segundo o longa-

metragem de Charles Vidor, motivos diferentes do que a carreira na música 

levaram Chopin a deixar Varsóvia. Em uma soirée, o compositor se recusa a 

continuar tocando piano após a chegada de um representante do governo 

russo. Isto porque ele defende a independência do próprio país, que, naquele 

momento, está ocupado pelos exércitos do czar. Como a atitude é encarada 

como uma afronta, ele foge, acompanhado do professor Elsner, para Paris, 

para evitar ser preso. Nenhum dos biógrafos consultados cita esse episódio. 

Para todos, ele seguiu para a capital francesa unicamente por causa da 

música.  

2.3. A morte de Chopin 
Fryderyk Chopin morreu de tuberculose. Esta é a informação sugerida 

pelo filme (as imagens de uma pessoa tossindo sangue se tornou icônica à 

doença) e apontada nas biografias consultadas. Apenas Perpetuo (2014) 

ressalta que também há “quem defenda que ele possa ter sido vítima de fibrose 

cística” (p. 29). O compositor ficou alguns dias de cama, rodeado por amigos, 

até morrer por volta das 2 horas de 17 de outubro de 1849, na capital francesa. 

O fato causou grande comoção. 

Numa reluzente manhã parisiense, na quinta-feira, 30 de outubro de 
1849, multidões acorreram à praça da igreja da Madeleine. O motivo 
era o funeral de Frédéric Chopin, e, por isso, toda a fachada do 
grande tempo [sic.] neoclássico estava ornamentada com festões de 
veludo negro em cujo centro havia uma cártula com as iniciais FC 
bordadas em prata. A admissão só se fazia mediante convite: entre 
três e quatro mil pessoas haviam recebido os cartões com tarja preta. 
Ao ver a praça apinhada de carruagens, os criados de libré e os 
cavalos luzidios, a quantidade de gente que convergia para o pórtico, 
Hector Berlioz [compositor francês] observou que ‘toda a Paris 
artística e aristocrática estava ali’ (EISLER, 2005, p. 11).  

Entre o filme “À noite sonhamos”, de um lado, e os biógrafos e a 

compilação de correspondências, de outro, são discordantes os fatos que 

antecederam a morte de Chopin. Nos livros consultados, o fim do 
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relacionamento com George Sand foi o primeiro grande golpe do último ano de 

vida do compositor. Em várias cartas que escreveu a familiares e a amigos, o 

pianista se mostrou em estado depressivo. Como mostra o compêndio 

traduzido por Guedes ( 2007), ele dizia que, na medida do possível, mantinha-

se calmo e que aguardava as ações do tempo, “um grande médico” (p. 606). 

“Eu ainda não consegui voltar a mim mesmo, por essa razão vocês não têm 

recebido cartas minhas, risco todas que começo a escrever” (p. 606), remeteu 

à irmã Ludwika Jendrzejewicz3 (1807-1855), em 10 de fevereiro de 1848. 

A separação teve como pivô a filha de Sand, Solange Dudevant. A 

relação do casal não ia bem havia algum tempo e uma crise mais profunda se 

instalou com a oposição de Chopin ao casamento da enteada com o escultor 

francês Auguste Clésinger (1814-1883). O pianista discordava da união, 

porque, conforme relatou em uma carta à própria família em 1847, o 

pretendente estava endividado, era agressivo e bebia muito, além de ter 

abandonado a esposa grávida para se casar novamente. “Numa palavra, todos 

os artistas que o conhecem não o têm como grande coisa e muito se admiram 

que a Sra. Sand o tenha escolhido como genro” (CHOPIN, 1847 apud 

GUEDES, 2007, p. 580). 

Mãe e filha, no entanto, estavam encantadas por Clésinger. O relato de 

Chopin, na mesma correspondência, dá conta de que, na capital, elas iam 

quase que diariamente ao ateliê do escultor, onde posavam para retratos. Ele 

também as presenteava com flores e até com gatos. Pouco tempo se passou 

até que Sand o convidasse para a casa de campo que tinha em Nohant, uma 

localidade próxima, onde o pedido de casamento a Solange foi finalmente feito. 

O compositor não os acompanhou, porque havia sido dito que não era bem-

vindo. Em uma carta enviada em 1847 ao amigo Albert Grzymala (1793-1871), 

a escritora criticou o companheiro e expôs a crise do próprio relacionamento. 

Sua influência nos assuntos de minha família [com os filhos dela] 
serão [sic.] para mim a perda de toda a dignidade e de todo o amor 
por parte de meus filhos. Fale com ele e faça-o compreender que, de 
uma maneira geral, ele deve se abster de se preocupar com eles. Se 
eu lhe digo que Clésinger (de quem ele não gosta) merece nossa 
afeição, ele não deve se virar contra, pois terá a raiva de Solange. O 
mal que consome este pobre ser, no moral e no físico, mata-me já há 

3 Na grafia francesa é Louise Jendrzejewicz. 
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muito tempo, e eu não consigo lhe fazer bem, pois essa aflição 
inquieta, ciumenta e sombria é a causa principal de sua tristeza. Já 
há sete anos eu vivo como uma virgem com ele e estou cheia de 
desilusões sem remédio. Se alguma mulher na terra deveria inspirar-
lhe a confiança mais absoluta, esta seria eu, e ele jamais 
compreendeu isso. Sei que muita gente me acusa, uns por tê-lo 
esgotado com a violência de meus sentimentos, outros por tê-lo 
desesperado com minhas extravagâncias. Creio que tu sabes das 
coisas. […] Tenho tido prodígios de paciência que nem me acreditava 
capaz, eu que não tenho natureza de santa como a princesa. 
Cheguei ao martírio, mas o céu é inexorável comigo, é como se eu 
tivesse grandes crimes a expia e, no meio dos esforços e sacrifícios, 
aquele que amo com um amor casto e maternal me mata, vítima da 
ligação insensata que tem comigo (SAND, 1847 apud GUEDES, 
2007, p. 577). 

O casamento aconteceu tempos depois e Chopin só soube dele 

tardiamente, já que não fora convidado. Uma reviravolta, porém, aconteceu nas 

semanas seguintes. Vivendo todos em Nohant, com exceção do compositor, 

que permanecia na capital, Clésinger e Solange começaram a entrar em 

conflito com Sand. Um dos motivos mais salientados por Eisler (2005) foi a 

exigência de dinheiro que eles faziam frequentemente à dona da casa. Com 

isso, clima familiar foi se tornando pouco a pouco insalubre até que, durante 

uma intensa discussão entre o filho Maurice e o genro, a escritora expulsou o 

jovem casal da campanha. Solange, que já estava grávida, pediu ajuda a 

Chopin, que tentou intervir a favor dela junto à escritora. Ele o fez por meio de 

uma mensagem escrita, datada de 24 de julho de 1847. 

Não quero lhe falar do Sr. C[lésinger]! Meu pensamento não estava 
familiarizado com o nome do Sr. C[lésinger] senão a partir do 
momento em que você lhe entregou sua filha. Quanto a ela, não pode 
me ser indiferente. Você deve lembrar que eu intercedi junto a você 
em favor de seus filhos, sem preferências, cada vez que se 
apresentava uma ocasião, certo de que vocês eram destinados a se 
amarem “sempre”, pois essas são as únicas afeições que não se 
muda. A infelicidade pode encobri-las, mas não desnaturá-las. É 
preciso que o desgosto seja muito grande para que você fale de sua 
filha, no momento de iniciar sua carreira na vida, na época em que 
seu estado físico exige mais do que nunca de cuidados maternais. 
Em presença de um fato tão grave, que toca as mais santas afeições, 
não irei valorizar o que me concerne, o tempo agirá (CHOPIN, 1847 
apud GUEDES, 2007, p. 588). 

Sand encarou a carta de Chopin como uma tomada de partido dele a 

favor da filha. Sentindo-se, então, ultrajada, pôs fim ao relacionamento, que 

praticamente inexistia naquele momento. A resposta chegou a Chopin numa 

quarta-feira de 1847. 
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Muito bem, meu amigo, faça o que dita o seu coração e tome seu 
instinto como a linguagem de sua consciência. [...] Ela [Solange] 
agora diz que necessita do amor de uma mãe que ela detesta e 
calunia, de quem ela mancha as mais santas ações e a casa com 
propostas atrozes. Você escuta tudo isso e até acredita. Eu não 
entrarei num combate dessa natureza, isso me horroriza. Prefiro ver 
você passar para os inimigos a me defender de um inimigo saído do 
meu seio e nutrido com meu leite. Cuide-a, pois é a ela que você crê 
que deva se consagrar. Eu nada quero, mas você compreenderá que 
eu me retraí no meu papel de mãe ultrajada, e ninguém me fará 
perder a autoridade e a dignidade. É demais ser parvo e vítima. 
Perdôo-lhe e não lhe faço nenhum reparo, pois sua confissão é 
sincera. Ela me surpreendeu um pouco mas, se você se sente mais 
livre e mais à vontade, eu não sofrerei com essa bizarra mudança. 
Adeus, meu amigo, que você sare depressas [sic.] de seus males, e 
eu o espero agora (tenho minhas razões para isso). Agradecerei a 
Deus pelo bizarro desfecho de nove anos de uma amizade exclusiva. 
Dê-me algumas vezes notícias suas. É inútil retornar sobre o que 
restou (SAND, 1847 apud GUEDES, 2007, p. 588).  

O segundo grande golpe desse período anterior à própria morte foi a 

pequena turnê que Chopin fez pela Inglaterra e pela Escócia. Longe da família, 

que estava na Polônia, e de Sand e seus filhos, em diferentes lugares da 

França, o compositor aceitou passar uma temporada nos dois países do Reino 

Unido. Nos sete meses em que ficou lá, apresentou-se poucas vezes, cinco ao 

todo, uma delas em um baile promovido pela comunidade polonesa. O tempo 

inconstante, com pouco sol e bastante frio, fez com que a sua saúde 

declinasse vertiginosamente. Por várias vezes, escreveu a amigos se 

queixando das próprias condições físicas. “Estou sufocando na Escócia” 

(EISLER, 2005, p. 218), disse, em uma correspondência, a Camille Pleyel 

(1788-1855). Glasgow ficou chocada com a aparência dele em um recital. 

“Uma pequena pessoa cinzenta; ele estava magro, cor de cinza, curvado e 

marcado pelo destino” (EISLER, 2005, p. 221). O pianista retornou a Paris em 

23 de novembro de 1848 e morreu quase um ano depois. 

Quem assiste à cinebiografia “À noite sonhamos”, porém, tem outra 

versão de toda essa história. Como Maurice, Solange e Clésinger não existem, 

a separação entre Chopin e Sand se dá por outro motivo: a retomada de 

contato entre o compositor e o professor Joseph Elsner, que permanecia em 

Paris. O plano da escritora de afastar o parceiro de tudo o que remetesse à 

Polônia funciona até o momento em que o instrutor ressurge para fazer um 

apelo. Por meio das informações que chegam por Constantia Gladkowska 

(datas de nascimento e de morte não encontradas), que no filme é uma 
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revolucionária mas que na vida real foi uma cantora muito conhecida, Elsner 

pede ao ex-pupilo que realize uma turnê a fim de arrecadar fundos para libertar 

antigos amigos poloneses presos pelo regime czarista no país natal. 

Comovido pelas memórias que o pedido suscita, Chopin não dá ouvidos 

aos protestos de Sand e pede a Pleyel que organize uma turnê europeia. De 

acordo com o filme, o pianista se apresenta para grandes públicos em 

Amsterdã, Berlim, Budapeste, Estocolmo, Londres, Paris, Roma e Viena. A 

intensa rotina de viagens e concertos, entretanto, faz esvair a pouca saúde que 

lhe resta. Ele fica acamado e morre pouco tempo depois. No derradeiro 

momento, estão com ele, além do professor Elsner, Constantia Gladkowska, 

Friedrich Wilhelm Michael Kalkbrenner e outras pessoas desconhecidas.    

3. O herói Chopin
Em “À noite sonhamos”, nota-se que as alterações históricas tiveram 

como resultado a heroificação de Chopin frente aos espectadores de cinema. 

Esta análise é feita a partir da definição de Campbell (1989) para herói, uma 

figura que sai da zona de conforto para explorar um universo desconhecido e, 

depois, retornar. Normalmente, a zona de conforto é ligada à família e o 

primeiro destino, isto é, o universo desconhecido, repleto de perigos. É nesse 

novo ambiente que o personagem enfretará diferentes desafios, alguns deles 

podendo até levar à morte. Se ele sobrevive e retorna, apresenta àqueles que 

deixou no início da aventura uma nova visão de mundo, totalmente 

experimentada.  Esta estrutura está presente em vários mitos conhecidos. 

Prometeu foi aos céus, roubou o fogo dos deuses e voltou à terra. 
Jasão navegou por entre as rochas em colisão para chegar a um mar 
de prodígios, evitou o dragão que guardava o Velocino de Ouro e 
retornou com o Velocino e com o poder de recuperar o trono, que lhe 
pertencia por direito, de um usurpador. Enéias desceu ao mundo 
inferior, cruzou o horrendo rio dos mortos, atirou um bocado de 
comida embebida em uma substância calmante ao cão de guarda de 
três cabeças, Cérbero, e finalmente conversou com a sombra do seu 
falecido pai. […] Retornou, passando pelo portão de marfim, ao seu 
trabalho no mundo (CAMPBELL, 1989, p. 36). 

Esse movimento de separação-iniciação-retorno, que tem como base a 

psicanálise freudiana, é visto com clareza no filme de Charles Vidor. Para não 

ser preso pelos russos, Chopin deixa o seio familiar na Varsóvia sitiada e vai 

para a Paris agitada dos artistas do século 19. Lá, o pianista se depara com 
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uma nova realidade, incluindo o amor na sua faceta mais submissa e, por isso 

mesmo, danosa ao seu delicado espírito. O retorno dele não se dá literalmente, 

mas conceitualmente: quando descobre que antigos amigos poloneses estão 

presos, parte em uma turnê europeia para arrecadar dinheiro o suficiente para 

os libertar. É a reconciliação dele com a Polônia da qual foi afastado por 

George Sand. Assim, além de herói, torna-se um mártir, nada do que consta na 

bibliografia disponível consultada. 

No universo do herói descrito por Campbell (1989), há, também, as 

figuras do arauto e do monstro-tirano, que são representadas por Sand. O 

arauto é aquele que aparece sempre no início da jornada do herói, a fim de 

fazer-lhe uma espécie de chamado à aventura. No filme, isto é visualizado nos 

primeiros minutos, quando Sand convida Chopin a passar alguns dias em sua 

companhia na casa de campo que tem em Nohant. A intenção dela é 

conquistá-lo, portanto, o aceno, aparentemente despretensioso, configura a 

porta de entrada para a vida a dois, até então desconhecida pelo compositor. 

Chopin aceita o convite à revelia do professor Joseph Elsner, com quem 

vive há pouco tempo em Paris. Enquanto o primeiro se sente arrebatado em 

relação à escritora, o segundo está preocupado com o andamento da carreira 

do pupilo como pianista. Entre os dois, há um laço comum, que remete ao 

ambiente familiar polonês e que não demora a se romper. O chamado de Sand, 

depois de aceito, finaliza a separação do compositor com tudo o que diz 

respeito ao país natal. Trata-se da consolidação da primeira etapa do itinerário 

do herói, a saída da zona de conforto, que começou quando ele deixou 

Varsóvia, e a continuidade da aventura. 

Depois disso, a figura do arauto dá lugar à do monstro-tirano. Sand se 

transforma em uma amante possessiva. Ela não é compreensiva como em 

diversas passagens das biografias e das correspondências consultadas para 

este trabalho, figurando apenas como uma espécie de tutora extremamente 

rígida que obriga o compositor a se dedicar quase que exclusivamente ao 

piano – em apenas um trecho, ela lhe reclama as atenções afetivas. Quando 

Chopin decide sair em turnê a fim de arrecadar dinheiro para libertar os amigos 

presos, sugestão esta feita por um Elsner ressurgido do passado, a escritora 

parte para o ataque, dizendo que a escolha dele é uma atitude de fraqueza. 
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Acha que isso é força? Alto propósito? É puramente fraqueza. [...] 
Ninguém conhece essa selva humana melhor do que eu. Ter talento 
e ambição sendo uma mulher. [...] Enterrei a mulher, escrevi com o 
pseudônimo de um homem. Usei calças para lembrá-los que era igual 
a eles. [...] Houve a recompensa. Eu mando na minha vida. E fiz o 
que queria fazer. [Você, Chopin] Seguiu o meu exemplo e tornou-se 
grande. Se milhares de fracos me procurassem para me arrastar às 
suas causas sem esperanças, para que eu levantasse as vidas deles 
às custas da minha, preferiria que todos apodrecessem antes. Isso 
seria força e dignidade (BUCHMAN; EDELMAN; VIDOR, 1945, 1’37”). 

A fala de Sand casa com a definição de Campbell (1989) para o 

monstro-tirano. Trata-se de uma figura recorrente às mitologias, às tradições 

folclóricas e às lendas, com características sempre semelhantes. “É o monstro 

ávido pelos vorazes direitos do ‘meu e para mim’” (p. 25). De auto-

independência conquistada, esse papel, quando ameaçado de perder algo, 

como o amante que ensaia a volta às origens, torna-se um mensageiro do 

desastre do mundo. “Auto-aterrorizado; dominado pelo medo; alerta contra 

tudo, para enfrentar e combater as agressões do seu ambiente” (p. 25). 

Há, ainda, a figura do velho sábio, que se encaixa no papel 

desempenhado pelo professor Elsner. A relação se dá porque é ele que, após 

vários anos de distanciamento, reencontra Chopin para lhe dizer o que precisa 

ser feito: sair em turnê para salvar amigos do passado. Em outras palavras, é o 

personagem que oferece o melhor conselho, que redireciona a trajetória do 

herói e que, conforme salienta Campbell (1989), “leva o conquistador de volta 

ao mundo da vida normal após a grande aventura na noite encantada” (p. 19). 

Assim, fecha-se o ciclo do movimento de separação-iniciação-retorno. 

4. O mito Chopin
A alteração histórica em “À Noite Sonhamos” parece ter o objetivo de 

apresentar ao espectador um novo mito envolvendo o compositor polonês 

Fryderyk Chopin. Diz-se “novo mito”, porque, certamente, desde a época em 

que ele viveu, isto é, no século 19, outros episódios de sua vida foram 

contados e recontados com um verniz mitológico, dentro da concepção 

proposta por Barthes (2012). 

O mito, segundo este autor francês, é uma fala que tem fundamento 

histórico. Essa estrutura linguística não é definida pelo objeto sobre o qual se 

manifesta, mas, sim, pelo modo como se manifesta. Ela é vista no discurso 
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escrito e, de modo mais imperativo, no discurso imagético. Neste último caso, a 

força extra está no fato de que a mensagem é imposta de uma única vez, sem 

que haja qualquer análise ou possibilidade de dispersão por parte do 

espectador.  

Para explicar a constituição da fala do mito, Barthes (2012) toma como 

base a semiologia. Trata-se de uma estrutura semiológica segunda, composta 

por um significante, por um significado e por um signo. O significante, no 

entanto, é o signo, isto é, a totalidade associativa de um significante e de um 

significado, de uma estrutura primeira, portanto menos complexa.  

Pode-se constatar, assim, que no mito existem dois sistemas 
semiológicos, um deles deslocado em relação ao outro: um sistema 
lingüístico, a língua [...], que chamarei de linguagem-objeto, porque é 
linguagem de que o mito se serve para construir o seu próprio 
sistema; e o próprio mito, que chamarei de metalinguagem, porque é 
uma segunda língua, na qual se fala da primeira (BARTHES, 2012, p. 
206). 

Para evitar ambiguidades, Barthes (2012) atribui uma nomenclatura 

específica a cada um dos elementos que compõem tanto o esquema 

semiológico primeiro, que dá origem à linguagem-objeto, quanto o esquema 

semiológico segundo, o da metalinguagem. No primeiro, a nomenclatura é 

significante-significado-sentido – este último elemento, o signo. No segundo, o 

sentido do primeiro é tomado como significante, aqui chamado de forma, que 

será preenchida pelo significado, aqui conceito, que gerará um signo, aqui 

significação. O diagrama abaixo representa a relação entre essas duas 

estruturas. 

Significante 

Significado 

Sentido 
Esquema primeiro 

Forma 
Significação Esquema segundo 
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Em “À noite sonhamos”, esses dois esquemas semiológicos estão 

presentes na construção da imagem mítica de Chopin. Toma-se, aqui, a 

persona do compositor polonês, tal como se conhece no mundo inteiro, como 

sentido. Na constituição primeira, a significação pode ser a grafia do nome, o 

som do nome pronunciado ou uma imagem do pianista, enquanto o significado 

lhe atribui as informações biográficas dele. Um esquema de reconhecimento 

que associa o nome ou a imagem a informações importantes em uma 

linguagem-objeto.  

O sentido desse esquema primeiro, ou seja, a persona de Chopin, 

transforma-se na forma do esquema segundo. Conforme salienta Barthes 

(2012), nesse processo de deslocamento entre estruturas, toda a riqueza que 

compõe o sentido – a história, a moral e o encadeamento dos fatos, por 

exemplo – evapora quase que por completo, restando, ao fim, nada mais que 

um contorno empobrecido, esvaziado e parasitário, a forma para o diagrama de 

segundo nível. Esse esvaziamento ocorre para que um outro conceito entre em 

cena, preencha essa forma e dê origem a uma nova significação. 

Se a persona empobrecida de Chopin é a forma, pode-se considerar as 

características do herói, como as apontadas por Campbell (1949), como 

conceito. Este último restabelece, então, uma cadeia de causas e efeitos, de 

motivações e de intenções, relacionando-se organicamente com a forma 

esvaziada e gerando uma significação de nível mitológico, que contraria muitos 

dos dados constantes no sentido do esquema primeiro. É por isso que Barthes 

(2012) chama a significação, que neste caso é o filme em sua versão final, 

como uma deformação do sentido e, claro, da própria História. O diagrama, 

então, fica da seguinte forma: 

Conceito 

Grafia/som/imagem de 
Chopin 

Persona 
Chopin 

Esquema primeiro 
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Este esquema pode se repetir, sem muitas diferenciações, em outras 

cinebiografias. Conforme explica Barthes (2012), as formas existem em maior 

número do que os conceitos para os esquemas semiológicos mitológicos. 

Assim, na representação-heroificada de uma celebridade para o cinema, 

acaba-se por utilizar parâmetros semelhantes. Novamente, vêm à tona o 

percurso da aventura, o medo e o enfrentamento do desconhecido e, muitas 

vezes, a própria morte, em tons gloriosos. 
Na forma e no conceito, pobreza e riqueza estão em proporções 
inversas: à pobreza qualitativa da forma depositária de um sentido 
rarefeito corresponde à riqueza de um conceito, aberto a toda a 
História; e à abundância quantitativa das formas, corresponde um 
pequeno número de conceitos. Esta repetição do conceito por meio 
de formas diferentes é preciosa para o mitólogo, pois permite-lhe 
decifrar o mito: é a insistência num comportamento que revela a sua 
intenção (Barthes, 2012, p. 211). 

5. Pistas das intencionalidades
Se a mitificação e a heroificação da figura de Fryderyk Chopin em “À 

noite sonhamos” são passíveis de comprovação, o mesmo não pode ser dito a 

respeito das intencionalidades por trás da adoção desses procedimentos. 

Nenhum dos livros, artigos e outros textos consultados para este trabalho 

revelam a razão de se alterar a história de vida do compositor polonês no 

retrato feito para o cinema. No entanto, desde a elaboração da hipótese e ao 

longo de toda a pesquisa, surgiram pistas sobre o que pode ter fundamentado 

tal decisão.  

Informações 
biográficas 

Persona Chopin 
(esvaziada) 

Características do 
herói 

Cinebiografia “À noite 
sonhamos”  

Esquema segundo 
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Barthes (2012) fala sobre a regularidade de determinados conceitos na 

composição de inúmeros mitos e Campbell (1989) também dá uma 

contribuição nesse sentido, ressaltando que “quer decifremos o difícil sentido 

de um argumento de Santo Tomás de Aquino, quer […] percebamos, num 

relance, o brilhante sentido de um bizarro conto de fadas esquimó, é sempre 

com a mesma história que nos deparamos” (p. 15). É importante ressaltar o 

pensamento desses dois estudiosos, porque a frequência de certos conceitos 

faz com que os mitos, em quaisquer plataformas, soem-nos sempre familiares.  

A fórmula que heroifica e dá contornos míticos a uma representação foi 

sempre tão bem aceita que integra hoje o escopo da indústria cultural. Esta é 

definida por Teixeira (1993) como um sistema de produção em série de artes 

fáceis e massificadas, que se servem muitas vezes de esquemas 

simplificadores, para um público o mais amplo possível, dentro do contexto do 

capitalismo de mercado. O uso dessa fórmula, seja no cinema, na televisão ou 

na literatura, é vantajoso, pois, além de ela ser facilmente assimilada, é capaz 

de surpreender com a variabilidade das formas do esquema segundo 

barthesiano, atraindo consumidores e, consequentemente, lucro.   

Isto explica o sucesso das cinebiografias. Os espectadores consomem 

esse gênero para ter a surpresa de um novo herói a ser venerado. A lógica 

também pode ser aplicada às novelas brasileiras, nas quais um personagem é 

mais celebrado conforme é mais mitificado. Na literatura, muitas das franquias 

direcionadas ao público infanto-juvenil foram concebidas com a aplicação de 

um mesmo conceito sobre formas diferentes. Quando a representação é de 

uma pessoa real, como Chopin, porém, corre-se o grande risco de promover a 

alienação entre os consumidores, já que eles têm acesso a informações falsas. 

Sobre este assunto fala Burke (2004). Em “Testemunha ocular: história e 

imagem”, o historiador afirma que, desde muito antes do cinema, as imagens 

que tratam da realidade nem sempre são confiáveis. O motivo é que, às vezes, 

elas não representam fidedignamente a essência dos retratados, como querem 

fazer supor, por motivos diversos. Isto, no entanto, não significa que não 

tenham valor histórico algum. Se o conteúdo é passível de dúvida, o modus 

operandi produtivo revela muito sobre as relações de determinadas sociedades 

para com as imagens.  
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É desnecessário dizer que o uso do testemunho de imagens levanta 
muitos problemas incômodos. […] Elas podem ter sido criadas para 
comunicar uma mensagem própria, mas os historiadores não 
raramente ignoram essa mensagem a fim de ler as pinturas [ou 
imagens em outras plataformas, como as do cinema] nas 
“entrelinhas” e aprender algo que os artistas desconheciam estar 
ensinando (BURKE, 2004, p. 18). 

Assim como retratos pintados no passado apresentavam os modelos de 

uma maneira normalmente favorável, obedecendo aos seus anseios estéticos 

mesmo que nada tivessem a ver com a realidade, as cinebiografias também 

podem traçar perfis mitificados para atrair o maior número de pessoas ao 

cinema, uma vez que essa modalidade de linguagem é familiar, de fácil 

digestão e com potencial amplo de consumo. Esses itens culturais são de 

grande valia para os historiadores analisarem os hábitos de determinados 

períodos naquilo que é subdito, mas não dá para negar que a desinformação 

gerada pelos seus conteúdos também aliena profundamente o público médio.  

6. Considerações finais
A cinebiografia norte-americana “À noite sonhamos” cria um novo mito 

em torno da imagem do compositor romântico polonês Fryderyk Franciszek 

Chopin, que viveu até os 39 anos no século 19. A constituição desse mito se dá 

pela heroificação do personagem, por meio de argumentos que atravessam o 

tempo e que podem ser verificados em várias outras histórias, de cunho 

ficcional ou não, como as de Prometeu, Jasão e Enéias. Acredita-se que a 

adesão a esse procedimento, que exigiu a alteração de importantes detalhes 

factuais da vida do músico, esteja relacionada às expectativas de lucro que 

pautam a indústria cultural. 

Com base na definição de mito proposta por Barthes (2012) e nas 

considerações sobre a perene figura do herói feita por Campbell (1989), a 

pesquisa conseguiu diagramar uma fórmula para explicar o processo de 

mitificação por heroificação de Chopin em “À noite sonhamos”. Em um 

esquema semiológico barthesiano de primeira ordem, obtém-se como sentido a 

imagem do compositor tal qual é conhecida no mundo todo. Este sentido é, 

então, esvaziado quase que completamente no processo que dá origem à 

forma de um esquema semiológico segundo, no qual vai se constituir o mito. É 

sobre esta forma que será aplicado um conceito, no caso aquele que define a 
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figura do herói, originando uma nova significação, deformada: a de um 

compositor heroificado e mártir.  

O maior exemplo de mitificação por heroificação está nos fatos que 

antecederam a morte de Chopin. No filme, o personagem morreu 

possivelmente de tuberculose após fazer uma longa turnê europeia, com o 

único objetivo de arrecadar dinheiro para pagar a fiança de antigos amigos 

poloneses presos pelo governo russo em Varsóvia. Nenhum dos outros 

biógrafos relata esse episódio, tampouco o próprio compositor nas cartas que 

escreveu. Dentre estes, a informação é a de que, após o fim do relacionamento 

com a escritora George Sand, ele foi à Inglaterra e à Escócia, onde realizou 

pequenas apresentações. A saúde declinou aos poucos, até morrer em 17 de 

outubro de 1849. 

Outras cinebiografias, assim como os demais produtos da indústria 

cultural, podem se utilizar do mito para dar à sociedade novos heróis. 

Conforme explicita Burke (2004), todos esses itens, quando analisados nas 

entrelinhas, servem de objetos para historiadores compreenderem as 

caractectísticas sociais de determinados períodos. Esta possibilidade, no 

entanto, dificilmente cabe ao espectador médio e é aí que reside o maior 

problema: sem qualquer amparo científico, ele fica à mercê do conteúdo 

oferecido, atribuindo-lhe credulidade rapidamente. Assim, informações falsas, 

como as verificadas em “À noite sonhamos”, são tomadas como verdadeiras. 

Nascem, assim, heróis que nunca existiram. 
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RECEBO VISITAS: SUBMERGINDO IMAGINÁRIOS ATRAVÉS DA 
MEDIAÇÃO DE IMAGENS 

Gustavo Reginato1 

Orientadora: Cláudia Mariza Mattos Brandão2 

RESUMO: 

Uma produção textual que convida o leitor a investigar os indícios referentes a 

proposta de acolhimento ‘Recebo Visitas’ apresentada na sala expositiva do 

Memorial Attilio Fontana em Concórdia, Santa Catarina. Busco através das 

narrativas construídas neste trabalho, um modo de atestar a minha vivência em 

dezesseis dias de imersão, em fevereiro e março de dois mil e quatorze, no 

espaço citado. Na condição de espera, recebi visitas imprimindo encontros de 

submersão no imaginário local, investigando as possibilidades da mediação de 

imagens como espaço de entrelaçamento e contaminação de sensações, 

lembranças, afetos e estilos de vida, inserindo-me portanto no imaginário local, 

o imaginário da fábrica no coração da cidade.

Palavras-Chaves: Mediação. Afeto. Experiência. Arte educação. 

1 Licenciando em Artes Visuais –UFPel. Investiga as possibilidades da fotografia analógica e digital, arte 
impressa, publicações de artista e da mediação. O artigo aqui apresentado contém recortes de uma 
pesquisa maior apresentada no formato de Trabalho de Conclusão de Curso sob o Título: Dossiê Recebo 
Visitas; Uma produção de imagens mediadoras de mundo. O Dossiê é formado por cinco pastas contendo 
diversos indícios para a investigação do caso. E-mail: gustavoreginato11@gmail.com 
2 Professora adjunta do curso de Artes Visuais – Modalidade licenciatura, do Centro de Artes da UFPel, 
doutora em Educação, coordenadora do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, 
UFPel/CNPq. 
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Na busca pela reflexão em um exercício diário de auto-formação, 

Recebo Visitas surgiu como uma proposta de acolhimento, um modo de 

compartilhar um intenso caminhar de investigações em arte, sobre arte e o 

mundo, durante parte do curso de graduação em Artes Visuais Licenciatura, na 

Universidade Federal de Pelotas. A construção de um espaço de vivências, 

surgiu da necessidade de um contato mais direto com o público que acessaria 

meu trabalho na sala expositiva do Memorial Attilio Fontana, em Concórdia, 

Santa Catarina, minha cidade de origem. A partir dos encontros realizados 

nesse espaço, consegui tecer uma melhor compreensão do imaginário social o 

qual estava submergindo novamente.  

O acolhimento na casatelier híbrido de sala expositiva, casa e atelier, foi 

um processo de mediação que me aproximou dos visitantes, possibilitando a 

investigação de indícios sensoriais resultantes da natureza incerta dos afetos 

(SPINOZA, 2010) e sua tessitura nas malhas simbólicas da minha percepção. 

As narrativas aqui apresentadassão resultantes dos afetos e sua posterior 

reflexão, na busca pela melhor compreensão do Imaginário a partir de 

(WUNENBURGER, 2007) e suas Tecnologias (SILVA 2010).  No devaneio 

poético, essencial para reflexão dos afetos, tento compreender melhor a casa 

onde submergi, antiga residência de uma das principais figuras públicas da 

cidade. A casa simbólica foi lar de quem edificou a região, busco nessa 

permanência investigar a relação dos visitantes com ela, o espaço expositivo, e 

os objetos-sujeito (BACHELARD, 1978) presentes na casa, e como a mediação 

pode ativar estes campos imaginais. A partir de  Luiz Guilherme Vergara (2013) 

faço apontamentos sobre a ocupação dos espaços públicos que carecem de 

interações sociais e sobre como a proposta de acolhimento Recebo Visitas, a 

partir da mediação de imagens pôde contribuir para o estabelecimento de 

diversas novas conexões dentro da malha simbólica da casa símbolo da cidade 

de Concórdia, Santa Catarina. 

O imáginário cria inventores e inventores criam imaginários. Recebo 

Visitas constituiu-se como uma proposta de acolhimento, de entrelaçamento 

entre criação, obra, artista, visitantes e o espaço, onde a criação de imagens 

transpassou o suporte e invadiu a vida. Um estar presente do artista que 
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pacientemente esperou visitas e criou uma vivência do espaço que transformou 

a sala branca em casatelier. Aquele que vê com outro olhar sente a 

necessidade de compartilhar com os demais seu encantamento de mundo. Da 

relação íntima com a matéria e da sua compreensão parcial, fervilham 

possibilidades diversas de uma manipulação regrada, que compreende os 

limites e bordas da existência material. O artista manipula a matéria com o 

intuito de produzir ideias que atravessam o outro num jogo de ressignificação 

existencial, através de suas criações ele media sensações e percepções. A 

obra, após extraída da linguagem do pensamento e trazida a matéria, sofre 

mutações constantes que transbordam o imaginário daquele que cria. Por mais 

que esforços sejam feitos para a compreensão da obra criada, o artista se vê 

limitado ao seu próprio olhar, quando no olhar do outro surge o impensável que 

reconstrói artista e obra.  

Nessa busca por conhecer melhor o próprio trabalho e 

consequentemente a si mesmo, a submersão no imaginário social da 

casateliere sua permanência durante todos os dias da ação expositiva, 

possibilitou com que eu acompanhasse o ritmo natural dos acontecimentos e 

encontros que envolviam a casa que abriga o Memorial Attilio Fontana, e como 

a própria população se apropria do espaço que lhes é de uso comum. Sem 

vernissageou hora marcada, esperei de peito aberto sem saber o que estava 

por vir.  

O isolamento traz ao ser pensante o espaço de reflexão tão importante 

para o ato criativo, mas é a partir do compartilhar de ideias que a reflexão se 

potencializa. O outro tem papel fundamental na construção de si. Promover um 

espaço de livre ser proporciona ao outro diferentes possibilidades de leitura de 

obra e mundo. O artista mediador encontra nas suas obras uma oportunidade e 

uma potência para promover encontros que constroem e reconstroem, 

encontros que afastam da solidão. Posicionar obras em um espaço de 

apreciação é dar a elas uma chance de continuarem vivas, obras engavetadas 

padecem na mesmice. 

Em toda experiência de imersão somos condicionados às afecções do 

espaço sobre nosso corpo, que deixam rastros e criam, durante e após o 

encontro, ideias afeto que merecem uma reflexão mais profunda para sua 
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melhor compreensão. “Mas ninguém que eu saiba determinou a natureza e a 

força dos afetos, nem por outro lado, que poder tem a mente para regulá-los” 

(SPINOZA, 2010, p.161). Em um estado de ser arte e imprimir situações, busco 

na permanência do espaço expositivo um meio a estar propício a afecção do 

imaginário local observando as situações ocasionadas pelo devir, construindo, 

portanto, um conjunto de ideias afeto resultantes dos encontros do caminhar 

construtivo na exposição Recebo Visitas. A partir dos afetos, reconstruímos nós 

mesmos quando agregamos uma nova realidade a nossa leitura de mundo.  

 Na busca pela materialização dos afetos em palavras, registrei dia-a-dia 

na máquina de escrever posicionada na sala expositiva, o caminhar regado de 

encontros dentro da casa. No fim de cada dia propus uma meditação, um 

tempo para refletir sobre os acontecimentos, torná-los conscientes para então 

gravar as palavras no papel, com o impulso de meus dedos. Os pequenos 

relatos datados foram cartas que escrevi para serem lidas a posteriori, 

mentalmente endereçadas a mim, mas sem destinatário, onde os que tivessem 

a oportunidade de lê-las, pudesse captar a essência dos afetos ainda frescos. 

Compreendendo que os afetos registrados nas cartas diárias por sua 

brevidade não compreendiam a toda complexidade da experiência de 

submersão, decidi durante o período de abril a outubro de 2014, desdobrar as 

entrelinhas das cartas, construindo uma Narrativa Imaginada do espaço com 

referência nos registros diários. No ato da escrita, novamente na máquina de 

escrever, mas desta vez em contínuo, inventei um imaginário a partir de 

minhas memórias e investigações. 
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Investigo, portanto, a partir da mediação de imagens e permanência no 

espaço expositivo do Memorial Attilio Fontana (Fig. 1), em Concórdia/SC, a 

reflexão dos afetos e a construção de uma Narrativa Imaginada, como um dos 

possíveis caminhos para a reapresentação de um imaginário social o qual 

submergi, construindo em palavras uma teia afetiva de relações, 

acontecimentos e situações, na busca por uma melhor compreensão do 

espaço e de si a partir do devaneio poético da escrita em fluxo de consciência 

em um hyperlink que conecta os espaços e os sujeitos imaginantes. 

Fig. 1 – O Memorial Attilio Fontana, Gustavo Reginato, 2014. 

A mediação de imagens, a partir da presença constante do 

professorartistapesquisador no espaço expositivo, transforma-se em uma 

tecnologia de pesquisa que se utiliza da experiência de encontro com o 

imaginário dos visitantes para criar diversas narrativas a partir deste contato. 

Os encontros de mediação procuram estabelecer uma relação mais íntima do 

ser humano com a natureza e a cultura, ressignificando a matéria e as suas 

relações na era digital da virtualidade. 
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De acordo com Jean-Jacques Wunenburger (2007), em seu livro “O 

imaginário”: 

Conviremos, portanto, em denominar imaginário um conjunto de 
produções, mentais ou materializadas em obras, com base em 
imagens visuais (quadro, desenho, fotografia) e linguísticas (metáfora, 
símbolo, relato), formando conjuntos coerentes e dinâmicos 
referentes a uma função simbólica no sentido de um ajuste de 
sentidos próprios e figurados. (ibid. p.11) 

A experiência de troca e afetos nos transforma a cada encontro, 

entrelaçando as teias do imaginário dos indivíduos que partilham vivências do 

sensível, mantendo a arte de intercambiar experiências a partir da faculdade da 

narração (BENJAMIN, 1987, p.197), tendo a memória como agente de 

resistência e prolongamento do tempo. “É também o território de recriação e de 

reordenamento da existência – um testemunho de riquezas afetivas que o 

artista oferece ou insinua ao espectador[...]” (CANTON, 2009, p.22).  

Montei minha casa dentro do espaço expositivo e ali frequentei no meu 

período de férias, transferi meus objetos narradores por setecentos e cinquenta 

quilômetros empacotados em mais malas que eu poderia carregar. Nas 

paredes investigações gráficas, no teto um fio de poliéster e uma lente 

convergente posicionada para projetar a imagem do jardim, na estante alguns 

livros, discos de vinil, objetos curiosos, algumas esculturas antigas, algumas 

câmeras fotográficas. Em uma mesa de madeira uma máquina de escrever, 

sobre um cubo negro o Dispositivo Fotográfico Instantâneo (Fig.2) gerava 

imagens de todos os visitantes frente a uma cadeira que veio da sala de jantar. 

Café, chá de hibisco e anis estrelado, pastéis de goiabada. Eu quis habitar 

aquela sala, e queria receber e conhecer os que buscavam habitar ela também. 
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Fig. 2 – O DFI em desenho, Gustavo Reginato, 2014. 

Na relação de plantio e cultivo de relações é que surge a ruptura das 

possibilidades antigas, o caos, o surgimento de novas possibilidades, e a 

reconstrução do tempo-espaço provocados pelos encontros. É na ruptura de 

possibilidades em outras mais que surge a mediação, dimensão onde os 

indivíduos que se encontram submergem e onde as informações se 

entrelaçam. O exercício de mediação é uma equação quântica, por isto me 

abstenho de prever possibilidades. Estabeleci uma condição de esperançar, a 

esperança na condição de espera. Não existem receitas para um bom 

alquimista, todas as medidas são feitas a partir da poesia de compreender 

como cada matéria se comporta umas com as outras e seu todo com nossos 

sentidos. Comida é alquimia, gravura é alquimia, arte é alquimia. 

Transformamos a matéria na preciosidade do seu encontro com o outro.  

A mediação é algo latente ao espaço, tudo o que é e existe na sala e 

no imaginário dela, só se revela no encontro onde há um rompimento na 
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tessitura do espaço-tempo. Onde o visitante submerge comigo em um tempo 

deslocado de uma realidade habitual, imprimi situações que provocaram 

deslocamentos através de uma alteração das possibilidades futuras, onde tudo 

o que poderia ser, pode ser ainda mais. “Com a casa vivida pelo poeta,

dirigimo-nos a um ponto sensível da atropocosmologia. A casa é um 

instrumento de topoanálise” (BACHELARD, 1978, p. 228). 

A impressão de situações provocadas pelo mediador enriquece e 

potencializa o espaço com suas rupturas. Durante a mediação, as imagens 

despertam o imaginário que envolve os visitantes, sendo ele decodificado pelo 

pensamento que imprime e materializa uma ideia no formato da fala, 

instaurando uma memória que com o acúmulo de outras mais lhe dará noção 

de tempo, passagens e conservação, um atestado de vivência na exposição. 

As imagens mentais e signos gerados pelo visitante durante a ruptura, 

novamente se reintegram a bacia semântica que perpassa o local. O imaginário 

assim como o universo está em constante expansão, e sempre estará ligado a 

algo muito maior, numa rede de incontáveis conexões. O acesso a informação 

sempre exigiu esforços daquele que busca sintonizar a mesma frequência para 

poder compreendê-la.  

Precisamos um do outro para iluminarmos nossos pontos obscuros que 

nos levam a compreensão de certas coisas e mais dúvidas sobre outras. 

Precisamos socializar para nos desenvolvermos como seres. “Podemos 

reconhecer um processo global de crise que se amplia criticamente da carência 

de espaços públicos de interações sociais” (VERGARA, 2013, p.61). Me propus 

a ouvir e a falar também, uma mediação em uma exposição tem efeitos 

positivos tais quais a consulta a um profissional da psicologia ou quem sabe a 

leitura de um mapa astrológico, um jogo de búzios ou de runas vikings. Uma 

possibilidade de reflexão na presença do outro. Uma oportunidade de “[...] 

reversibilidade entre futuro – presente e passado, através do acontecimento e 

territorialização do devir na arte” (VERGARA, 2013, p.63).  

Na casa, espelho construído do ser, pode-se reconhecer os habitantes 

pelos seus objetos. São eles que ajudam a nos identificarmos com as formas 

assumidas pelos seres no mundo. Nos objetos, a representação de ideias é 

feita pelo domínio do homem sobre a matéria, onde o conhecimento domina e 
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prevê ou não suas reações a fim de utilizar suas propriedades para comunicar. 

Sendo assim o objeto, uma forma de matéria controlada que compõe uma 

imagem ideia, e passa a aquele que o encontra toda energia de suas 

propriedades físico-químicas, os signos vinculados a si durante o a caminhar 

da humanidade e a leitura do indivíduo que o encontra, que o acessa a partir 

de suas referências. Mas como sempre digo, os comprimentos de ondas das 

ideias não irão sintonizar se você não quiser estar na mesma frequência, o 

campo de visão é sempre definido pelo próprio observador. O pensamento é 

potência desmerecida, podemos sim criarmos nossas próprias realidades de 

mundo. 

Fig. 3 – Vista Parcial da casatelier, Gustavo Reginato, 2014. 

Hoje a era da virtualidade possibilita a troca virtual de maneira eficaz 

através do uso da palavra e da imagem digital. Mas não há como comparar o 

encontro de codificação de dados transmitidos pela máquina ao encontro de 

corpos e seus campos imaginais. “Pois a casa é nosso canto do mundo. Um 

verdadeiro cosmos.” (BACHELARD, 1978, p. 200). Receber Visitas em casa é 

mostrar as suas entranhas (Figs. 3 e 4), o seu eu materializado nos objetos que 

610



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

conserva e os organiza no espaço. “Os objetos são vivos no espaço que são 

inseridos, representam algo ausente muito além da forma. São Objetos mistos, 

objetos-sujeito. Tem, como nós, para nós, por nós, uma intimidade” 

(BACHELARD, 1978, p. 248). Doamos a nossa essência vital em forma de 

construção de uma ideia que é projetada no objeto e inserida em seu 

imaginário, como um campo gravitacional que o circunda, mantendo por uma 

união mútua de forças entre ideia e matéria onde um afeta o outro, gerando a 

sua imagem virtual construída e suas diversas ressignificações. No campo 

imaginal, diferente do campo magnético onde grandes massas possuem um 

campo maior, as imagens são indiferentes a dimensões físicas no tecido 

imaginal. Dependendo da força de sua ideia, os campos dos objetos próximos 

se fundem, formando um campo de força imaginal maior que contamina o 

espaço. Nós seres, como agrupamento de átomos também possuímos nosso 

campo imaginal de ideias, muito mais complexo e enredado que o dos objetos. 

Mas a partir do encontro dos campos imaginais, é impossível dizer onde 

começa um e termina o do outro.   

Fig. 4 – Vista Parcial da casatelier. Gustavo Reginato. 2014 
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O campo imaginal dos objetos pode ser acessado a partir da mediação, 

e deixamos de lado a ideia de que mediação só acontece em espaços 

expositivos. Encontros são mediadores, e eles são imprevisíveis por mais que 

planejados. É o encontro, a afecção e a ideia afeto que constituem a mediação. 

Ela abre espaço para a reflexão e pode ocorrer entre uma pessoa e uma obra, 

duas pessoas e uma obra, uma obra por uma pessoa para um grupo de 

pessoas, entre uma pessoa e ela mesma ou uma e outra pessoa com outra 

pessoa, uma pedra, ou uma formiga que carrega um pedaço de folha muito 

maior que seu peso corporal, ou entre o sol e nosso planeta, na luz projetada 

por uma lente, na percepção das imagens produzidas pelos sentidos e 

interpretadas pelo corpo, na relação deste texto contigo. As coisas não existem 

se não construirmos uma ideia imagem para que elas existam de fato. Os 

objetos que produzimos, recebemos, que adquirimos ou nos apropriamos 

recebem de nós um campo imaginal que se funde ao imaginário. “Uma aura em 

constante mutação” (SILVA, 2006, p.17). A poesia se manifesta na fala e nos 

gestos, contamina o outro que se interessado se conecta e submerge na bacia 

de signos. “Imaginário em que o homem torna-se atributo do mundo (virtual) de 

sua própria representação, numa fascinante rede de correspondência pelas 

quais encontram-se os valores estéticos” (VENTURELLI, 2004, p.13). Na 

composição de sua matéria, os objetos e sujeitos com suas formas e ideias 

preenchem o espaço e nos contaminam com sua energia, compondo o 

imaginário da casatelier Recebo Visitas. 

“Quando a imagem é nova, o mundo é novo” (BACHELARD, 1978, p. 

228). Pode-se também reconhecer os homens pelas imagens que produz. 

Utilizo objetos como dispositivos narradores, assim como o faço com a minha 

produção de imagens gráficas, com a criação de objetos, livros e toda sua 

disposição no espaço. A imagem de um espaço híbrido de sala branca e 

casatelier, onde cada visita usufrui do espaço a partir de sua vontade própria, 

com sua leitura íntima expressa pelo corpo ou pela fala. É inegável que o poder 

das imagens afeta aquele que submerge no espaço. “Chamaremos imagens 

das coisas as afecções do corpo humano cujas ideias representam os corpos 

exteriores como se estivéssemos presentes... e, quando o espírito contempla 

os corpos sob essa relação, diremos que ele imagina (DELEUZE, 2002, p.55). 
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E nesse caminhar repleto de encontros, cada imagem criada traz presente em 

si toda carga dos encontros anteriores a ela. O seu exercício de leitura que 

está acontecendo neste momento, felizmente está mantendo vivo e abastecido 

na Bacia Semântica, o imaginário construído de Recebo Visitas. Para que 

nossos afetos ecoem pela eternidade. 

A mediação dentro dos espaços expositivos configura-se como uma 

experiência que ativa a potência das imagens do espaço. A minha 

permanência durante todo o período na sala expositiva onde fundei a 

casatelier, colocou-me em situação de espera sem perspectivas. Sem a menor 

ciência do futuro, entreguei-me ao devir e Recebi Visitas respeitando suas 

vontades de permanência, estive aberto a ouvir histórias daqueles que queriam 

ser ouvidos. Os que gostam de contar histórias demoraram a deixar o espaço. 

A partir dos encontros surgiram os afetos, que aumentaram a minha potência 

de agir ao ponto de criar este texto e a Narrativa Imaginada. Um exercício de 

escrita contínua na máquina de escrever, buscando nos confins da memória 

indícios da construção dos afetos, transformando as experiências em poesia. 

Meu estado de permanência levou-me a refletir na ocupação de espaços 

formais e não formais para pensar a educação pela arte através da mediação, 

na busca de uma construção de si pelo encontro com o outro, induzindo ao 

devaneio a partir de minhas leituras de mundo, acompanhadas dos 

conhecimentos que as circundam. A mediação e permanência no espaço 

expositivo afetaram-me de tal modo que construí suas reverberações neste 

formato de escrita. Deixo aqui portanto minha impressão resultante do contato 

entre seres e objetos. No papel de mediador este artigo lhe convida a conhecer 

melhor a Narrativa Imaginada, onde a partir da minha invenção literária você 

poderá investigar com mais detalhes o caminhar de Recebo Visitas 

em http://issuu.com/gustavoreginato/docs/narrativa_imaginada 
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Resumo: 

O ano de 2002 é emblemático para o cinema nacional, pois surge a voz dos 

marginais na nossa dramaturgia. Buscamos através deste trabalho discutir as 

representações de marginalidade e sexualidade no Rio de Janeiro da década 

de 1930, através do filme Madame Satã de 2002, dirigido por Karim Aïnouz. A 

película se passa no bairro da Lapa no ano de 1932, onde vive João Francisco 

dos Santos, vulgo Madame Satã, nome retirado do filme homônimo (1932), 

dirigido por Cecil B. deMille. Satã é artista transformista que sonha em se 

tornar um grande astro dos palcos. No entanto, sua condição social (etnia, 

sexualidade e classe social), o levam ao cárcere. Por se tratar de uma 

personagem histórica, alinhamos, para nossa pesquisa, uma entrevista 

conferida pela mesma ao jornal O Pasquim (05/05/1971); além de estudos 

realizados acerca da personagem. Analisamos os recursos técnicos utilizados 

para retratar a época, a marginalidade e a sexualidade, tais como o tratamento 

de imagens, os jogos de câmeras e os jogos de cores. 

Palavras-chaves: Madame Satã, Marginalidade, Sexualidade, Representação. 
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Lançado em 2002, o filme Madame Satã ganha as telas da dramaturgia 

nacional. Dirigido por Karim Aïnouz, a película é inspirada na biografia 

Memórias de Madame Satã (1972), escrito por Sylva Paezzo, e, o filme, traz 

parte da história de João Francisco dos Santos (nascido em 1900 e falecido em 

1976). A película se passa no bairro da Lapa no ano de 1932, onde vive a 

personagem, vulgo Madame Satã, nome retirado do filme homônimo (1932), 

dirigido por Cecil B. deMille. Satã é artista transformista que sonha em se 

tornar um grande astro dos palcos. No entanto, sua condição social (etnia, 

sexualidade e classe social), o levam ao cárcere.  

A biografia escrita narra a história do pernambucano que em 1907, 

vendido em troca de uma eguinha pelo pai, foi morar no largo da Lapa, no Rio 

de Janeiro, e segue a lógica da entrevista dada pela personagem a O Pasquim 

(05/05/1971), de título Madame Satã. Já o filme, se inicia o retratando em 1932, 

ou seja, como morador do largo da Lapa. É importante ressaltarmos que a 

narrativa do filme coloca o espectador no papel de inquiridor, ou seja, o enredo 

é apresentado em terceira pessoa, no entanto a posição do espectador não é 

onisciente, tampouco onipresente, configura-se em uma narrativa que se 

estabelece numa perspectiva do Madame Satã, remetendo a característica de 

“reportagem/biografia” cuja longa-metragem foi inspirada. Somente há duas 

cenas, em toda a história, na qual a personagem não está no entorno, e que 

nos aprofundaremos mais à frente. 

Pobre, negro, “homossexual”, “sem profissão” e residente do largo da 

Lapa.  João utiliza as artimanhas da malandragem para sobreviver, se 

mantendo à margem social. De início é importante que chamemos atenção 

para alguns dos conceitos que serão empregados ao longo deste artigo. Ao 

nos referimos à marginalidade imposta à Satã, não nos pautamos somente no 

conceito de espaço físico (Lapa), mas também no conceito de espaço 

associado à identidade cultural, pois o bairro localizado atualmente na Zona 

Central da cidade do Rio de Janeiro, abrigava prostitutas, capoeiristas, 

jogadores e boa parte da vida boêmia da cidade, ou seja, todos aqueles que 

destoavam da norma social vigente daquele período. O espaço associado à 

identidade cultural é definido pela historiadora Mônica Pimenta Velloso no seu 

artigo As tias Baianas tomam conta do pedaço: 
Dentro desse contexto é que vai vivificar a idéia de pertencimento ao 
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pedaço, onde é clara para o grupo marginalizado a noção do “nós” e 
“eles”. O fato de pertencer a um espaço não traduz vínculos de 
propriedade (fundiária) mas sim uma rede de relações. Esta rede é de 
tal forma interiorizada que acaba fazendo parte da própria identidade 
do indivíduo. Em um dos seus romances, Lima Barreto coloca na 
boca do seu personagem esta frase genial: “A cidade mora em mim e 
eu nela”. Era o protesto contra o projeto urbanístico que modernizava 
a cidade, desfazendo os antigos referenciais espaço-temporais. A 
memória afetiva dos moradores reage, principalmente no que toca 
aos excluídos.4 

É a este espaço, que emerge como local de construção de identidade de 

grupo, que Velloso denomina “pedaço”. De acordo com esta mesma autora, 

“demarcando um espaço, o grupo está estabelecendo a sua diferença em 

relação aos outros. É a marca da propriedade, aqui no sentido original do 

termo, ou seja, do que é próprio e específico em relação ao conjunto”5. É desta 

maneira que os grupos delimitam seus “pedaços” em diferentes espaços e 

contextos. 

A concepção de espaço é definida de maneira similar pelos geógrafos 

Rogério Haesbaert da Costa e Ester Limonad, que registram, em seu artigo 

intitulado O território em tempos de globalização, que: 
[...] sem dúvida o homem nasce com o território, e vice-versa, o 
território nasce com a civilização. Os homens, ao tomarem 
consciência do espaço em que se inserem (visão mais subjetiva) e ao 
se apropriarem ou, em outras palavras, cercarem este espaço (visão 
mais objetiva), constroem e de alguma forma, passam a ser 
construídos pelo território6. 

No que diz respeito à identidade e ao espaço ao qual Madame Satã está 

inserido, e no qual há uma dialética de construção, é importante que 

conheçamos, ainda que de forma sucinta, como ele se formou historicamente. 

Para tal, devemos recuar um pouco no tempo e levarmos em consideração a 

Reforma Urbana da cidade do Rio de Janeiro de início do século XX. Segundo 

Jaime Benchimol em seu artigo Reforma Urbana e Revolta da Vacina na 

cidade do Rio de Janeiro: 
 [...] Além das obras de demolição e reconstrução sem precedentes 
na história dessa e de outras cidades brasileiras, um cipoal de leis e 

4 VELLOSO, Monica Pimenta. As tias baianas tomam conta do pedaço: Espaço e identidade 
cultural no rio de Janeiro: Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.3, n.6, p.207-228, 
1990. 
5 Id. , 1990, p. 207. 
6 HAESBAERT, Rogério.; LIMONAD, Ester. O território em tempos de globalização. etc, 
espaço e crítica Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas e outras coisas: Revista 
da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, p. 39-52, 2007. 
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posturas procurou coibir ou disciplinar esferas da existência social 
refratária à ação do Estado. A reforma urbana foi, na realidade, o 
somatório não previsto das ações de múltiplas forças, humanas e não 
humanas. O Rio de Janeiro que emergiu dos escombros da Cidade 
Velha e da conflagração social que ardeu em meio a eles – a 
chamada Revolta da Vacina – era diferente. Não como imaginaram 
os apologistas da reforma, pois a política ‘racional’, que se propôs a 
corrigir os erros de sua gestão ‘espontânea’, engendrou novas 
contradições e agravou muitas das que já existiam7. 

Foi sob o argumento da necessidade de modernização, saneamento e 

embelezamento desta cidade, visando uma progressiva “civilização” que 

corrigisse “os erros da gestão espontânea”, que, na visão dos administradores 

da cidade, se fazia necessária a eliminação de elementos sociais “indesejáveis” 

do centro histórico da cidade, isto é, os menos favorecidos, que eram, em sua 

maioria, a parcela de recém-libertos da escravidão que foram marginalizados 

social e geograficamente, sendo confinados nos morros em torno da cidade e 

na periferia, a qual a Lapa fazia parte. Foram eles o alvo preferencial da 

Reforma Urbana do Rio de Janeiro de Pereira Passos. Nesta perspectiva, de 

acordo com Sidney Chalhoub, “a ideologia da administração competente e da 

‘técnica’ da coisa pública” foi o que permitiu aos governantes “ocultar, ou ao 

menos dissimular, desde então, o sentido classista de suas decisões 

políticas”8.  

Neste ponto se torna evidente que a marginalização da parcela da 

sociedade de baixa ou nenhuma renda, sobretudo a composta 

majoritariamente por egressos da escravidão, como explicita Mônica Pimenta 

Velloso, foi fruto de um processo no qual, 

[...] Enquanto capital da República, o Rio funcionaria como verdadeiro 
pólo de atração dos mais diferentes grupos que trariam, do restante 
do país, experiências culturais distintas. É aqui precisamente que vai 
ocorrer o fosso entre Estado e sociedade. Explicando melhor: no 
domínio formal, um Estado europeizado que luta por impor padrões 
de conduta e valores culturais tidos como universais; no real, uma 
sociedade extremamente fragmentada que, muitas vezes, cria seus 
próprios canais de integração à margem da vida política tradicional9. 

7 BENCHIMOL, Jaime Larry. Reforma Urbana e Revolta da Vacina na cidade do Rio de 
Janeiro. In: DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. FERREIRA, Jorge (org). O Brasil 
Republicano. O tempo do liberalismo excludente. Da Proclamação da Republica a 
Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2003, p. 234. 
8 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, p. 8 
9 VELLOSO, op. cit., p. 208.  
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Posterior às reformas urbanas de Pereira Passos, e com a concepção 

de políticas classistas dos gestores expostas, segundo Chalhoub, é que se 

torna clara a ideia de George Reid Andrews em seu livro América Afro-Latina, 

1800-2000, que chama de “segunda grande onda de reforma” “as lutas das 

décadas de 1930 e 1940”, e que segundo ele, é “definida não em termos 

raciais, como durante o período da independência, mas em termos de 

classe”10.  

A partir destas visões somos levados a pensar que há pelo menos duas 

grandes reformas urbanas pelas quais passou o espaço físico da cidade do Rio 

de Janeiro, consequentemente o bairro do largo da Lapa. A primeira delas 

tomou como foco a questão racial e a presença dos afrodescendentes no 

Brasil, que, faziam parte das classes menos privilegiadas. A outra, ocorrida 

entre as décadas de 1930 e 1940, teve origem no êxodo rural e já não era 

marcada pela cor da pele, mas pela hierarquização social, levando em 

consideração que estes migrantes eram compostos também pelos imigrantes 

que vieram para o país para o processo fracassado de branqueamento racial 

em virtude de uma civilização brasileira branca.  

Os geógrafos Rogério Haesbaert e Ester Limonad nos dizem que “o 

território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de 

poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e 

espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, natureza);”11. 

Pautamo-nos aqui na geografia Humanística e/ou Geografia Cultural e 

na concepção de território dos autores já citados - Rogério Haesbaert e Ester 

Limonad - que dizem que: 
• O território pode ser uma noção mais ampla que lugar e rede
mas pode também em muitos casos, confundir-se com eles; 
• A rede pode ser tanto uma forma de expressão/organização do
território [...] quanto um elemento constituinte do território; 
• O lugar, enquanto espaço caracterizado pela contigüidade e
por ações de co-presença (GUIDDENS, 1991), é uma das formas de 
manifestação do território, e embora no lugar não se privilegiem os 
fluxos e as redes, estes não podem ser vistos em contraposição a 
ele12. 

10 ANDREWS, George Reid. O amorenamento e o enegrecimento, 1930-2000. In: ______. 
América Afro-Latina, 1800-2000. Tradução Magda Lopes. São Carlos: EdUFSCar, 2007, p. 
191. 
11 HAESBAERT; LIMONAD, op. cit., p. 42. 
12 Ibid., p. 44. 
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Levando as premissas destes geógrafos em consideração, assim como 

a dos historiadores Mônica Velloso, Sidney Chalhoub, Jaime Benchimol e 

George R. Andrew, podemos dizer que o território físico da periferia do Rio de 

Janeiro da década de 1930, onde a maioria da população residente era 

desprovida de remuneração digna para a sua subsistência e marginalizada, de 

forma geral, é o seu “território”, o seu “pedaço”, pois esta população foi 

“empurrada” para este espaço geográfico, e expulsa em nome da 

modernização e da civilização, tornando-se marginalizados sociais. 

É pertinente que esclareçamos que o termo ‘marginalidade’ está aqui 

sendo pensado tal como proposto por Luzia Alves: 
[...] não existe uma transição de uma sociedade tradicional para uma 
sociedade moderna. O problema da marginalidade surge em uma 
sociedade constituída de forma heterogênea. A marginalidade se 
origina nas mudanças das estruturas entre capital e trabalho 
assalariado. Assim, a força de trabalho marginalizada pelo capital 
afeta todo o sistema capitalista mundial13. 

Em outros termos, esta vertente nos vem mostrar que a marginalidade, 

no Rio de Janeiro, e onde quer que ela apareça, é fruto de um processo 

historicamente datado. Isso fica mais claro quando analisamos o significado do 

termo ‘marginalidade’ proposto pela mesma autora que expõe que este 

conceito: 
[...] advêm do/no termo social que aparece a partir de uma 
representação cultural da existência de um centro e de uma periferia, 
da saída da população do meio rural para o urbano [no caso do Rio 
de Janeiro não se trata tão somente do êxodo rural, mas também da 
libertação dos escravos do território brasileiro], formando os 
chamados burgos. 
O centro era marcado pela idéia de boa vontade e de integração 
social; era onde se realizavam todas as transações econômicas. Da 
delimitação do centro, nasce a periferia, o entorno, bem como a 
função simbólica do viver à margem, o não-lugar, da insignificância e 
do não-poder, e, portanto, do termo marginalidade14. 

Diante do que foi aqui exposto parece ser possível afirmar, com uma 

relativa margem de certeza, que o território dos marginalizados da cidade do 

Rio de Janeiro do início do século XX é composta pelos morros e pelas 

periferias da cidade. Assim, quando dizemos que Madame Satã, tanto o 

personagem histórico quanto suas representações, são marginais, estamos 

13 ALVES, Luiza. Reflexos de Criminalidade no discurso sobre a pobreza e marginalidade. In: 
Comunicação da UNITAU: Universidade de Taubaté, Taubaté, 2010. 
14 Ibid., p. 49. 
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nos referindo às questões de espaço, ideologia e identidade cultural para as 

quais chamamos atenção até aqui. 

O filme não tem a pretensão de fazer uma biografia da personagem 

Madame Satã, como o próprio diretor (Karim Aïnouz) nos fala. Conta a estória 

do João Francisco dos Santos antes de tornar-se essa figura mítica: 
“Não vejo muita graça, nem vejo muito como contar a verdade sobre 
um personagem tão mentiroso. Mas sentia a necessidade, sim, em 
ser absolutamente verdadeiro na maneira como eu lia, como eu 
percebia, como eu via o personagem.”15 
De cara, eu não queria construir um personagem folclórico, 
estereotipado. Quando você folcloriza, você se distancia, trivializa, 
banaliza. Isso não me interessava e sim realizar um filme que fosse 
uma experiência no sentido de ficar tão colado ao personagem que 
entrasse nele, na sua intimidade, no seu cotidiano, na sua raiva, na 
sua doçura. Tampouco queria fazer um filme épico porque o 
personagem é multifacetado, não queria torná-lo um herói distante(...) 
Também não queria um filme biográfico, porque de um modo geral, 
no cinema, as “biografias” são lineares, e a experiência dele não é 
linear.(...) Optei por fazer um recorte da vida do personagem e 
desenhá-lo verticalmente. O modelo biopic não seria justo (com o 
personagem) - seria empobrecer uma experiência tão exuberante e 
plural.16  

Ou seja, é a representação a partir da leitura de Aïnouz, sobre a 

personagem. É relevante ressaltarmos que mesmo o filme tentando 

representar um personagem/período histórico, ele fala muito mais sobre o 

contexto de sua produção. Como nos mostra Pierre Sorlin: 
O filme histórico é, mais que muitos outros, um filme dependente de 
um contexto fora do qual ele não fará nenhum sentido. Por outro lado, 
ele existe sob uma roupagem de aluguel, consagrado primeiro e 
antes de tudo às questões contemporâneas; por uma via deturpada, 
ele aborda os temas da atualidade, tomando posição sobre os 
conflitos do momento.17 

Em uma breve pesquisa, podemos lembrar que no ano de 2002 estreia 

na Rede Globo de Televisão, rede aberta de maior audiência, a série Cidade 

dos Homens que foi ambientada nas favelas do Rio de Janeiro. No mesmo ano, 

estreia nos cinemas nacionais, o filme Cidade de Deus, que é ambientado na 

favela homônimo a película. Também os documentários Edifício Máster, que 

conta a história de seus moradores (Rio de Janeiro), marginalizados por 

15 AÏNOUZ, Karim. 2003. p. 180. Apud. RODRIGUES, Geisa. As múltiplas faces de Madame 
Satã: Estéticas e políticas do corpo. Tese de Doutorado. PUC-RIO 2011. p. 163. 
16 Ibid., p. 174. 
17 SORLIN, Pierre. “Clio à l’écran ou l’historien dans le noir”. Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, t. 21, avril-juin 1974, apud MULLER & WIEDER, L'histoire par le cinéma, p. 
71.
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questões socioeconômicas, e o Ônibus 174, que relata o sequestro do ônibus 

174 (Rio de Janeiro), porém apresenta uma perspectiva na qual o sequestrador 

é mais vítima a agente da violência. 

Podemos perceber que a temática que atravessa os espectadores, tanto 

de cinema quanto de TV aberta no ano de estreia do Madame Satã, é a 

representação do marginalizado. Podemos atribuir essa massiva problemática 

apresentada a eles, como uma forma de tentar os representar na tela. Em 

questões mercadológicas, as minorias sociais numericamente são maiores em 

relação aos privilegiados por direitos sociais e renda, o que nos faz sugerir que 

ao tentar representá-los, a audiência é maior, logo, os lucros obtidos pelas 

produções também o é. 

Para além disso, outro fator determinante para essas representações, é 

a questão da identificação do espectador para o que se lê na tela. Pois, assim 

como diz Geisa Rodriguês, ao comentar a produção de Madame Satã em sua 

tese de doutorado intitulada As múltiplas faces de Madame Satã: Estéticas e 

políticas do corpo: 
[...] a escolha de trabalhar com o João Francisco dos Santos anterior 
ao mito reflete uma tendência contemporânea tanto no cinema como 
na literatura, em duas direções, muitas vezes conjugadas: por um 
lado a valorização de um período de formação de personagens 
históricos ilustres; por outro o relato do cotidiano e da intimidade da 
vida dos mesmos como homens ordinários.18 

Lemos como homens ordinários, homens, mulheres, transexuais, 

transgêneros e toda forma humana que de alguma maneira é posta à margem 

social. 

A narrativa é a estória de um homem que é marginalizado por sua 

condição de gênero, religiosidade, social, geográfica, étnica, sexual, cultural e 

ex-presidiário. Essas múltiplas formas de marginalização em um único 

indivíduo nos remete ao conceito de interseccionalidade de Kimberlé 

Crenshaw: 
Utilizando uma metáfora de intersecção, faremos inicialmente uma 
analogia em que os vários eixos de poder, isto é, raça, etnia, gênero 
e classe constituem as avenidas que estruturam os terrenos sociais, 
econômicos e políticos. É através delas que as dinâmicas do 
desempoderamento se movem. Essas vias são por vezes definidas 
como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes; o racismo, 

18 RODRIGUES, Geisa. As múltiplas faces de Madame Satã: Estéticas e políticas do corpo. 
Tese de Doutorado. PUC-RIO 2011. p. 175. 
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por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez é diferente 
da opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, freqüentemente, 
se sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas 
quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam. As mulheres 
racializadas freqüentemente estão posicionadas em um espaço onde 
o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por
conseqüência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de 
tráfego em todas essas vias. As mulheres racializadas e outros 
grupos marcados por múltiplas opressões, posicionados nessas 
intersecções em virtude de suas identidades específicas, devem 
negociar o ‘tráfego’ que flui através dos cruzamentos.19 

Essa interseccionalidade ou interseccionalidades, que para melhor 

compreensão chamaremos de interseccionalidade social, pois entendemos que 

a palavra social abarca todas as formas de expressão humana, é exposta na 

primeira cena do filme que por sua vez é uma imagem em close do 

protagonista, literalmente enquadrado que é sobreposta pela narração: 
“O sindicado, que também diz chamar Benedito Itabajara da Silva, é 
conhecidíssimo na jurisdição desse distrito policial como desordeiro, 
sendo frequentador costumas da Lapa e suas mediações. É 
pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes 
femininas alterando a própria voz. Não tem religião alguma, fuma, 
joga e é dado ao vício da embriaguez. Sua instrução é rudimentar, 
exprime-se com dificuldade e intercala em sua conversa palavras da 
gíria do seu ambiente, é de pouca inteligência. Não gosta do convívio 
da sociedade por ver que essa o repele dado seus vícios. É visto 
sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do 
mais baixo nível social. Ufana-se de possuir economias, mas como 
não ofere provendo de trabalho digno, só podem ser essas 
economias produtos de atos repulsivos ou criminosos. Pode-se adiar 
que o sindicado já respondeu a vários processos, sempre que é 
ouvido em cartório provoca incidentes e agride mesmo os 
funcionários da polícia.  É um indivíduo de temperamento calculado, 
propenso ao crime e por todas as razões inteiramente nocivo a 
sociedade. Rio de Janeiro Distrito Federal 12 dias do mês de maio de 
1932.” 

Ao analisarmos a narração podemos perceber aqui a representação que 

o diretor dá ao marginalizado. É a imagem de alguém que foi

espancado/torturado pelos “executores da moral vigente”. Pois, dentre os seus 

“crimes” que consta nos autos criminais da trama, inspirados em dois 

processos datados de 1946 e 1949, respondidos pelo nosso personagem 

histórico, estão o “crime” da sua sexualidade, e condição social que o rodeia: “é 

visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do 

mais baixo nível social”. 

19 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 
discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas. 2002. p. 177. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf. Acesso em 24/02/2015. 

623



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
O texto do auto narrado, segundo Geise Rodrigues, “procura estabelecer 

um vínculo muito forte com o real, por simular um discurso oficial verídico”20, 

apesar da escolha de não biografia por parte do diretor. Em contrapartida, o 

nosso personagem histórico, diferente da trama, sofreu com essa 

interseccionalidade social a que nos referimos anteriormente, que o levou a 

responder a 29 processos, sendo 19 absolvições e 10 condenações, fora os 27 

anos e oito meses de prisão. Nesse período, as penas eram cumpridas na 

Casa de Correção. O início do século XX é um momento em que ocorre uma 

série de transformações também no sistema penal, pois nesse momento, 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo viviam uma crescente leva de 

imigração como exposto anteriormente. Com o crescimento urbano, a violência 

também aumentava e, com isso, a população carcerária. 

Em Crime e Cotidiano, Boris Fausto alega que: 
Na medida em que a violação das normas penais vinha associada a 
recente presença maciça de estrangeiros, o preconceito contra estes 
e a sua associação com a criminalidade ganhou nítidos contornos 
naqueles anos. Aparece aqui a outra face da imigração a dos 
fracassados, dos aventureiros, dos fugitivos da justiça, que não se 
encontrava nos moldes do abnegado trabalhador, da gente ativa que 
estava suplantando os nacionais da pequena indústria e comercio. 
Relatórios policias, responsabilizam os estrangeiros pelo avanço da 
criminalidade, teme –se que o Brasil comece a receber alienígenas 
de etnias indesejáveis.21  

A maciça entrada de pessoas na Capital da República chama a atenção 

da instituição policial que rapidamente se preocupa com a manutenção da 

ordem. Assim, teorias como a de Cesare Lombroso ganham visibilidade, pois 

estereotipavam o criminoso, que na maioria das vezes seria visto pelas 

autoridades policias como o pobre, negro e imigrante, dentre outras formas de 

tipificação que falaremos mais adiante. 

Segundo Boris Fausto (1994), em relação aos brancos, a população 

carcerária de negros e mulatos era duas vezes maior. Desta forma o fator cor 

poderia ser levado em conta para estigmatização; fazia-se também uma alusão 

depreciativa de testemunhas negras e mulatas. Além disso, por muitas vezes o 

negro foi ligado ao ócio e a atividades sexuais. Além da população negra, os 

20 Ibid., p. 176. 
21 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano; a criminalidade em São Paulo (de 1880 a 1924) Editora 
Brasilense São Paulo, 1994, p. 24. 
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imigrantes tinham, segundo a polícia, uma tendência à criminalidade como 

visto acima exposto por Boris Fausto. 

O código civil vigente era o de 1891, somente em 1934 é promulgada 

uma nova constituição, no entanto nem um desses códigos civis, destaca o 

crime de pederastia, assim como lido no relatório policial acima. 
A expressão, também usada no Direito Canônico, como “pederasta”; 
uma tipificação ausente em nosso Código Penal, mas presente nos 
manuais de moral religiosa, em uma demonstração da aproximação 
entre o pensamento legal e o pensamento religioso, muito comum em 
nossos padrões socioculturais. Vale lembrar também que a mesma 
noção está presente no Código Penal Militar para penalizar atos 
sexuais praticados no interior das Forças Armadas.22 

Antes de prosseguir coloquemos algumas questões técnicas: o filme é 

quase todo gravado com a câmera na mão, o que nos sugere, também, a 

posição de inquiridor ao qual o espectador é colocado, como se o mesmo 

estivesse na cena observando silenciosamente, sendo empurrado pelos 

movimentos dos personagens, adentrando cada quadro com sua humanidade, 

e até mesmo dançando nas cenas, lutando, ou deixando-se ser seduzido por 

eles. Os enquadramentos, em geral, estão em: plano médio23; meio primeiro 

plano24; primeiro plano25; primeiríssimo plano26; e plano detalhado27. A 

iluminação em geral, consiste em luz dura, ou seja, as maiores fontes de 

iluminação provem do ambiente, muitas vezes, de um único ponto, permitindo 

um jogo de luz e sombra, de modo a destacar um personagem e um ambiente 

que viva à penumbra da noite. É interessante pensar que a marginalidade 

sempre foi representada como um legado da noite e das sombras, não no 

sentido mítico e maniqueísta de bem e mal, mas no sentido de ser escondido, 

de não poder ser exposto. 

22 ROLIM, Rivail Carvalho, RODRIGUES, Fabiana Cardoso Malha OAssassinato de 
homossexual diante de um tribunal na Capital da República em meados do século XX. 
Estudos Feministas, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
026X2013000100017&script=sci_arttext p-337 
23 A figura humana é enquadrada por inteiro, com um pouco de “ar” sobre a cabeça e um pouco 
de “chão” sob os pés. 
24 A figura humana é enquadrada da cintura para cima. 
25 A figura humana é enquadrada do peito para cima. Também chamado de “CLOSE-UP, ou 
“CLOSE”. 
26 A figura humana é enquadrada dos ombros para cima. Também chamado de “BIG CLOSE-
UP” ou “BIG-CLOSE” 
27 A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, uma mão, um pé, etc.). 
Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa 
de fósforos, etc. 

625



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Voltando à longa-metragem, logo após a cena do enquadramento de 

João Francisco da Silva (Lazaro Ramos), sobreposta pelos autos policiais, há 

um corte e surge na tela o título escrito em paetês bordado em tecido preto - 

Madame Satã. Adiante nasce uma imagem desfocada azulada, que ganhando 

foco, ao som de uma canção em francês com voz feminina, se transforma em 

uma cortina de contas azuis, entre essa, em plano detalhado, surge o rosto de 

João Francisco. Ainda não fica evidente para o espectador, se quem canta é 

ele. Em seguida, se percebe que ele está em um cabaret, porém assistindo, 

longe dos olhares dos frequentadores, ao espetáculo de Vitória do Anjos 

(Renata Sorrah). 

Ao fim do espetáculo, ainda com a música sobre as cenas, aparece João 

descendo as escadas da casa de shows, se dirigindo ao bairro da Lapa, 

evidenciado pelos arcos do bonde. A Lapa, nesse momento é apresentada na 

noite e sem detalhes, sabe-se que é a lapa, unicamente pelos arcos que foram 

atravessados. Ao chegar em seu destino é apresentado ao espectador uma 

prostituta recebendo dois marinheiros que o cumprimenta com intimidade. João 

prossegue até o bar Danúbio azul, onde nos é apresentado os outros 

personagens da trama: Laurita (Marcelia Cartaxo), prostituta que reside com 

Satã; Tabu (Flavio Bauraqui), amigo, também residente da casa de Satã; 

Renatinho (Fellipe Marques), futuro amante; e Amador (Emiliano Queiroz), 

amigo e dono do Danúbio Azul. Na trama também aparece como personagem 

importante a filha de Laurita que é adotada por João Francisco. É importante 

ressaltarmos que estas cinco personagens são fictícias, ou seja, não aparecem 

na biografia a que o diretor se inspirou. 

O Danúbio Azul é apresentado como um retiro para todos os tipos de 

pessoas, pois conforme as cenas são mostradas vamos vendo homossexuais 

se beijando sem discriminações, pessoas dançando, jogos de azar, prostitutas 

dentre outras coisas. É neste lugar que Satã conhece Renatinho, que é 

apresentado com uma pessoa de má índole que seduz suas vítimas para 

roubá-las. Em análise, da biografia, acreditamos que esse personagem possa 

ter sido inspirado no Brancura, que no livro de memórias é descrito como um 

malandro a quem Satã foi apaixonado por dois anos. 

Entre cortes abruptos de cenas e depois de uma briga envolvendo 

Laurita, um cliente dela e João, nos é apresentado a casa onde eles viviam. 
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Nota-se que é uma casa pequena, e rústica, com poucos móveis. É 

interessante ressaltarmos que no corredor da casa, há um altar com com a 

imagem de São Jorge e uma vela vermelha acesa mesmo durante o dia, o que 

nos sugere a religiosidade de Satã, que diferente do que diz os autos criminais 

acusava - “Não tem religião alguma”-, com esta imagem e a fala em outra cena 

do filme - “Sou filho de Iansã e Ogum, e de Josephine Baker sou devoto”-, fica 

claro que há sim uma religiosidade, a qual nos atentaremos. 

No livro As Religiões no Rio, João do Rio apresenta a infinidade de 

religiões contidas no mesmo território, entre elas o candomblé, contudo, a 

intolerância religiosa era constantemente destacada nas mídias pelas 

perseguições sofridas. Na década de 1930 as religiões afro no Rio de Janeiro, 

estavam intimamente ligadas a cultura dos egressos da escravidão, dessa 

forma, as autoridades policiais constantemente as perseguiam contando com o 

apoio da igreja católica. O que nos leva a crer que negar ter uma religião que 

destoasse a religião regente era uma defesa contra uma outra acusação, pois a 

constituição defendia os interesses dos grandes proprietários de terra, e das 

instituições que detivessem poder, portanto, a cultura dos marginalizados 

precisava ser repelida, escondida, silenciada. Assim, como os crimes de 

pederastia não havia no código civil um artigo especifico que criminalizasse o 

culto a religiões ditas pagãs, no entanto, a perseguição religiosa serviu para a 

estigmatização de um povo já hostilizado. Desta maneira, acreditamos que 

Satã não negava sua fé, mas para sua preservação a omitia dizendo não ter 

religião. 

Com destaque novamente o longa-metragem, depois da casa 

apresentada, somos levados novamente ao cabaret, no qual Vitória se 

apresenta e é proprietária. Novamente se ouve a música em francês, e a cena 

que nos é transmitida é a de João travestido no camarim, dublando a canção. 

Ao fim do espetáculo, trajado novamente como João, no camarim, fica evidente 

o papel de empregador, por parte de Vitória, e empregado de João, que a 

auxilia na sua desconfiguração. É interessante ressaltarmos que, a relação 

estabelecida de Satã com a artista é a de veneração, pois esse se prostra aos 

pés da cantora em manifesta admiração. Esse culto, é reafirmado pela 

dublagem da música e do travestismo anterior a chegada dela. O que podemos 

perceber é que João não contempla a pessoa Vitória, mas o que ela 
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representa: uma artista no palco, sendo aplaudida. O que o faz trabalhar no 

cabaret por dois meses sem receber seu ordenado. 

Notamos que essa reverência é para os artistas de maneira geral, pois 

em outros momentos ao longo do filme, Satã assinala para isso como quando o 

mesmo diz que é filho de Iansã e Ogum, e de Josephine Baker28 é devoto. O 

respeito que João Francisco tem por vitória começa a se trincar quando esta 

despreza o próprio espetáculo dizendo que “já está bom de acabar”. 

Em sequências as cenas da casa de espetáculos, em mais um corte 

abrupto, somos levados novamente ao Danúbio Azul, no qual, do lado de fora, 

está Renatinho esperando João para pedir que o ensino a jogar capoeira. 

Numa cena de atração física e afastamento físico, Renatinho sobe à casa de 

Madame Satã, e assiste Tabu transando com um cliente, enquanto João, entre 

gemidos de prazer dos outros personagens, coloca a filha de Laurita no berço. 

A sós, no quarto, ao abrir a porta que dá para o quintal, vaza a música de 

Vicente Celestino Noite Cheia de Estrelas, que é acompanhada por Satã em 

falsete para Renatinho que, de repente, “sufoca” João com um beijo. É aqui 

que a trama começa a se tornar um romance dramático. Ao fim do beijo entre 

adjetivos afáveis, o protagonista pede que o seu amado não entre “nesse 

mundo devasso e fedorento”, e o expulsa de seu quarto.  

Quando questionado se era homossexual, na entrevista de O Pasquim 

pelo repórter Sérgio Cabral, Madame Satã afirma: “Sempre fui, sou e serei”. No 

entanto, a visão dessa sexualidade relatada pelo entrevistado é controversa, 

pois logo depois Satã diz que: 
(..)Eu nunca fui dessas coisas não, esse negócio de amiguinho, 
casamento. Nunca fui porque sempre achei feio, achava ridículo. 
Esse negócio de andar apaixonado, de fazer escândalo no meio da 
rua, isso é pouca vergonha. 

Acreditamos que com a fala do filme, o diretor tentou sintetizar esta 

visão dualística do personagem histórico, pois se esse era homossexual, por 

que pedir a Renatinho para sair desse “mundo devasso e fedorento”? Como 

tudo na história, quando não podemos inquerir o falecido, há pelo menos duas 

hipóteses que pudemos levantar. A primeira é que no contexto histórico da 

entrevista a homossexualidade era tida como uma doença mental que só foi 

28 Foi uma célebre cantora e dançarina norte-americana, naturalizada francesa em 1937, e 
conhecida pelos apelidos de Vênus Negra, Pérola Negra e ainda a Deusa Crioula. 
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removida do CID em 198629, o que pode ser observado por respostas do 

próprio João se referindo a homossexualidade, ou homossexualismo como se 

apresenta na entrevista, como um vício, palavra utilizada para designar algo 

que é um defeito ou impróprio para aquilo que se destina. 

A outra hipótese, mais teórica, segundo o ponto de vista do primeiro 

volume da História da Sexualidade, Michel Foucault que discorre sobre a 

repressão em torno do sexo. Segundo o autor, em sociedades capitalistas onde 

o trabalho é o foco das relações, o desperdício de energia entre outras funções

não é tolerado, portanto, o sexo torna-se passível de regulação, instituições 

médicas, igrejas, escolas, formulam esses discursos para o controle 

populacional. 30 

Esses discursos são confeccionados por aqueles que se consideram a 

“boa sociedade”, isso faz com que os “inferiores” se sintam carentes de 

virtudes humanas. O que faz-nos sugerir que Satã poderia tentar, através de 

um discurso amalgamado se enquadrar na sociedade. 

Uma terceira hipótese, também relevante é a de que, no período em que 

a entrevista ocorreu, estávamos inseridos em uma ditadura militar, que 

segundo:  
Herber Daniel (Herbert Eustáquio de Carvalho), como nos relata o 
historiador James Green, brasilianista da Brown University, que por 
ser um homem gay, teve de esconder sua sexualidade para poder 
pertencer ao coletivo de luta anti-golpe, uma vez que a figura do 
homossexual, era tão apagada, desprezada e temida, que nem 
mesmo nos meios de esquerda eles eram aceitos. O homem gay 
afeminado não “combinava” [...] com a Revolução, havia, obviamente, 
um ideal de corpo revolucionário – este era geralmente viril, forte, 
másculo, heterossexual, cisgênero -, e não um corpo “degenerado”, 
“perverso”, “doentio” e “afeminado”.31 

Isso sugere-nos que, devido a um contexto político, ideológico e social, é 

possível que uma ou mais hipóteses tenham o levado a reprimir a prática da 

sua própria sexualidade. 

De volta ao filme, depois da cena do beijo são apresentadas algumas 

cenas da relação familiar entre Satã, Tabu, Laurita e sua filha e em seguida 

29 HARDIN, Kimeron N. Auto-estima para homossexuais: um guia para o amor-próprio. São 
Paulo: Samus, 2000. p. 216-217. 
30 Foucault, Michel. História da Sexualidade: A vontade de Saber.  Rio de Janeiro, Editora 
Graal. p. 45.  
31 VIEIRA, Fernanda Dantas. Onde estavam as travestis durante a Ditadura? Portal Forum. 
2015. Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2015/04/05/onde-estavam-
travestis-durante-ditadura/. Acesso em: 06/04/2015. 
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volta-se ao camarim do cabaret onde João está novamente travestido recitando 

o texto do espetáculo de Vitória, ao som de aplausos indicando que o

espetáculo acabou, e então é flagrado pela artista usando suas roupas, e essa 

o humilha usando adjetivos pejorativos contra a etnia de Satã. Isso faz com que

aflore o lado violento do protagonista em cenas de violência física contra a 

artista. Logo depois é cortado para ele pedindo o pagamento do tempo 

trabalhado para o esposo de Vitória, que não quer pagá-lo, incorrendo em outra 

luta. Por fim acaba a cena com Satã descendo as escadas do cabaret com 

dinheiro nas mãos, não deixando claro se foi “roubo” ou devidamente 

remunerado. 

Nas cenas seguintes, quando questionado o que faria por estar 

desempregado por Laurita, e se ele não iria tentar uma carreira de artistas, pois 

era o seu sonho, Satã irá dar a seguinte fala: 
Não adianta ficar querendo conversar comigo, que eu já falei comigo 
mesmo, e já resolvi comigo mesmo que não vou ficar tentando ter 
profissão artística. Cansei de torcer pela minha pessoa. Nasci pra ter 
vida de malandro, e vou levar é rasgada. 

Logo após começa uma série de cenas que nos remete a imagem que o 

diretor faz de um malandro. Para ele é uma pessoa que vive nos bares e que 

comete pequenos golpes. As cenas que seguem são com Tabu e Satã dando 

um golpe em Álvaro (Guilherme Piva), no qual os dois primeiros armam um 

encontro entre o protagonista e o último para sexo, enquanto o ato é iniciado o 

outro afana a carteira da vítima. 

É interessante colocarmos que a figura de Álvaro é a do 

trabalhador/empresário que vai à Lapa em busca da vida boêmia que ela 

proporcionava. Na Revista de Estudos Femininos, Rivail Carvalho Rolim e 

Fabiana Cardoso M. Rodrigues analisaram o assassinato de um homossexual 

e avaliam como o prazer foi condenado pelas instâncias jurídicas, analisando o 

Rio de Janeiro da década de 50. Utilizaram um auto criminal no qual, (...) “Dois 

jovens estrangeiros desembarcaram de um navio (...). O que tinha tudo para 

ser uma experiência prazerosa, repleta de diversão, acabou em uma tragédia. 
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Terminaram a noite numa delegacia, sendo acusados de terem assassinado 

um motorista de táxi”32, 

A Lapa, por exemplo, experimentava o seu verdadeiro nascimento 
como bairro boêmio, onde trabalhadores e empresários iam gastar 
seu dinheiro. Carlos Lacerda, inclusive, no início dos anos 1960, 
decidiu fazer algumas intervenções urbanísticas próximas aos Arcos, 
destruindo vários sobrados históricos. Nesse clima de intimidade, 
deixaram o Centro e se dirigiram a uma Estrada do Corcovado, nas 
proximidades do Silvestre; um local afastado da agitação, de maior 
privacidade, em meio à floresta. Na subida da ladeira, conta um dos 
acusados, o taxista iniciou um processo de sedução; segundo ele, um 
comportamento esquisito, pois lhe fez algumas carícias como “passar 
a mão, acariciá-lo no ombro, no corpo e finalmente na coxa”.33 

Os autores deixam claro que havia no Bairro da Lapa uma área de 

homossociabilidade masculina, testemunhas alegavam que o taxista era 

homossexual e que sua conduta era reprovável. Logo após o assassinado, a 

policia foi acionada, a diplomacia enviou três advogados para montar a defesa 

dos acusados não sendo cogitada a hipótese de que os envolvidos pudessem 

ter se envolvido com a vítima.  

Após o golpe, e de uma cena visceral de sexo entre Satã e Renatinho, 

no qual, línguas e peles se misturam em planos detalhados, João decide, 

juntamente com Tabu e Laurita irem a uma casa de Show renomada na época, 

o High Life Club, e são impedidos de entrar. Fica evidente os pedaços a quem

os marginalizados deveriam se manter. Enquanto a Lapa, poderia receber todo 

tipo de gente, outros espaços da cidade não poderia receber a Lapa. É 

interessante ressaltar que a Lapa é apresentada majoritariamente por 

residentes de descendência africana. 

Mais à frente o protagonista será acuado em sua residência por policiais 

acusando-o de roubar o cabaret de Vitória, e em discussão com o corpo da lei 

ele diz que só recebeu o que lhe era de direito, que por essa acusação ele não 

devia nada, mesmo valendo menos que uma égua, o que nos remete que foi 

uma opção do diretor em mencionar a história de vida do personagem histórico, 

32 ROLIM, Rivail Carvalho, RODRIGUES, Fabiana Cardoso Malha. O Assassinato de um 
homossexual diante de um tribunal na capital da república em meados do século XX.  Estudos 
Feministas, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
026X2013000100017&script=sci_arttext p-325. 
33 Ibid., p.327. 
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que como já dito fora vendido em troca de uma égua pelo pai. Depois de cenas 

de luta com os policiais, Satã foge e se esconde num casebre abandonado. 

No casebre, Renatinho vai ao encontro de Satã e narra que os policiais 

estão fazendo ronda na Lapa e “levando em cana tudo quanto é malandro e 

boneco”. Esta frase em específico é emblemática para ressaltar como os 

estereótipos e tipificações eram feitas para dizer quem eram os criminosos, 

neste caso todo boêmio e todo travesti. Ouvindo Renatinho João decide se 

entregar e fica um tempo preso, quando é novamente inserido na sociedade é 

recebido pelos seus amigos com festejos e depois é informado por Laurita que 

o seu amado foi assassinado com três tiros pelas costas proferidos por um

valentão qualquer. 

Depois de algumas cenas na qual demonstram uma tristeza e raiva de 

Satã pela morte de Renatinho é cortado para o Danúbio Azul que segundo 

Laurita está chinfrim. E Amador o convida a trabalhar no local, em meio a 

algumas exigências, aceitas pelo dono do bar, João ainda não se diz 

convencido a trabalhar no local, e então, com a desculpa de que irá fazer um 

número em homenagem a Laurita no local mesmo sob relutância de Amador, e 

ele aceita trabalhar no local. Após algumas cenas da confecção das roupas 

que seriam usadas no espetáculo e ensaiando com o mesmo texto que Vitória 

cantava no cabaret, ele se prepara para o grande show. 

Em seu primeiro Show, Satã canta, com a voz embargada, Noite Cheia 

de Estrelas, que é a mesma que ouvia quando recebia o primeiro beijo de 

Renatinho, no entanto o sentido da letra “Lua, manda tua luz 

prateada/Despertar a minha amada/Quero matar meus desejos/Sufocá-la com 

meus beijos/Canto/E a mulher que eu amo tanto/Não me escuta está 

dormindo”, ganha um outro sentido para ele. 

Ao fim do espetáculo, João se propõe a fazer novos shows no lugar, e 

para tal se inspira em filmes que assiste no cinema para renovar seus 

espetáculos. Numa noite, em conversa com Amador, nos é apresentado outro 

marginal, o próprio Amador. Quando questionado sobre ter sido famoso, é 

sugerido que o dono do bar era um antigo boxeador, esse diz que foi a muito 

tempo e por isso nem se lembrava mais, e então é interrompido por Satã 

dizendo que essas coisas não se esquecem, e então Amador diz que nunca 
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achou que iria envelhecer. A explicação disso fica a cargo de Norbert Elias que 

irá nos dizer que: 

A sensação "talvez eu fique velho um dia" pode estar inteiramente 
ausente. Tudo o que sobra é o gozo espontâneo de nossa própria 
superioridade, e do poder dos jovens em relação aos velhos. A 
crueldade que se expressa na zombaria dos velhos desvalidos, e 
também na feiúra de alguns velhos e velhas, era provavelmente 
maior antigamente do que hoje. Mas decerto não desapareceu. Está 
intimamente relacionada a uma mudança muito característica nas 
relações interpessoais, que tem lugar quando as pessoas 
envelhecem ou estão no leito de morte: quando envelhecem ficam 
potencial ou realmente menos fortes em relação aos mais jovens. 
Ficam visivelmente mais dependentes dos outros. A maneira como as 
pessoas dão conta, quando envelhecem, de sua maior dependência 
dos outros, da diminuição de sua força potencial, difere amplamente 
de uma para outra. Depende de todo o curso de suas vidas e, 
portanto, da estrutura de sua personalidade. Mas talvez seja útil 
lembrar que algumas das coisas que os velhos fazem, em particular 
as coisas estranhas, estão relacionadas a seu medo de perder a 
força e a independência, e especialmente de perder o controle de si 
mesmos.34 

Voltando ao filme, depois de um espetáculo, regozijando com seu amigo 

e dono do bar pelo sucesso, com o bar fechando um cliente começa a provocar 

Satã utilizando desde insultos relacionados a sexualidade de Satã quanto a 

etinia dele, e numa das frases mais interessantes do filme Lazaro ramos grita: 

“sou bixa sim, mas sou bixa porque eu quero e nem por isso deixo de ser 

homem”. O cliente bate no João e esse vai embora, pega uma arma e vai atrás 

do cliente, e então dá três tiros em suas costas o levando ao óbito. A cena 

ocorre como toda a marginalidade, João está na sombra, enquanto uma luz da 

rua fica entre joão e sua vítima. 

Em corte, voltamos ao enquadramento inicial do personagem e é dada a 

sentença do marginal preso. Esse movimento do filme, nos leva a entender, 

além dos desfoques que a câmera dá, que se trata das memórias de João 

antes de ser Madame Satã enquanto é lido os autos e lhe é dada a sentença. 

O filme termina com um desfile de carnaval no qual João Francisco dos Santos 

é consagrado pela fantasia que lhe dá a alcunha de Madame Satã. 

Como podemos ver até aqui, a película nos transpõe a um marginal na década 

de 1930 que luta para se estabelecer enquanto indivíduo, porém as 

interseccionalidades sociais na qual a personagem é atravessada e que 

34 ELIAS, Norbert. A Solidão dos Moribundos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.79. 

633



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
dificultam-na a obter seus anseios, a faz nas palavras do diretor, um 

personagem tão “mentiroso”, tanto representado quanto o histórico. Assim 

como o marginal contemporâneo a nós, ele buscou maneiras de driblar toda 

forma de preconceito datado como aqui apresentamos. Mesmo sendo uma 

obra ficcional inspirada em uma personalidade real conseguimos nos 

reconhecer e entender os motivos pelos quais ela atua, bem como imaginar as 

continuidades dos preconceitos que existiam naquele período e que, de certa 

maneira, ainda podemos observar hodiernamente repaginados. 
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O sagrado no consumo: relação visual e comportamental entre 

shoppings e igrejas 

Ana Carolina RODRIGUES (UFPR) 

Orientador: Hertz Wendel de CAMARGO (UFPR, Unicentro) 

Resumo: 

O trabalho realizado contempla ideias, materiais analisados e contribuições que 

amparam futuras conclusões referentes ao trabalho de conclusão de curso de 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da UFPR. Esse estudo busca 

analisar e entender o desenvolvimento do consumismo na nossa sociedade, a 

forma como ferramentas de publicidade e arquitetura são usadas para deixar 

os espaços do shopping mais atrativos, e a maneira que a questão religiosa, 

mística, influencia nesse comportamento. Consumo e religião aparentam ser 

dois atos totalmente opostos, e através dessa pesquisa, pretende-se mostrar 

que ambos têm muito mais relação do que as pessoas imaginam. A partir 

dessas questões levantadas, o objetivo do trabalho é esclarecer dúvidas de 

como utilizam elementos de uma instituição, a princípio que não incentiva o 

consumismo, para estimular esta prática de consumo. 

Palavras-chaves: consumismo, místico, shopping, religião. 
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1. Introdução

Esse trabalho é o inicio de uma pesquisa mais ampla, voltada para o 

trabalho de conclusão de curso do curso de Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, por isso, pode estar incompleta, já que só será finalizada em 

alguns meses. 

Após observar e refletir, partimos então da curiosidade em encontrar 

fundamentos para firmar uma relação entre o consumo e a religião. 

A princípio, pode parecer que esses dois temas são completamente 

opostos, mas, vista a evolução da sociedade, e a mudança de diversos hábitos, 

nota-se que esses dois termos têm mais em comum do que pensamos. 

Iniciando assim um meio para conseguir compreender esse amplo 

assunto, foi preciso começar pesquisando aspectos aparentemente simples, 

que englobam o objeto de estudo. Recorrendo a essa alternativa, partimos para 

diferenciar e compreender alguns termos. 

2. Consumo e Consumismo
Não se referindo ao gasto excessivo em mercadorias ou serviços, o

consumo está voltado para sanar as necessidades básicas do ser humano, são 

compras necessárias e que auxiliam na sua sobrevivência. Consumir faz parte 

da nossa rotina, é algo corriqueiro, natural. Mas, o que o diferencia do 

consumismo, é que neste, o indivíduo passa a gastar com supérfluos, compra 

para ter, para alimentar um desejo. Essa compra pode ser realizada por 

impulso ou mesmo por influência de algum anúncio, de uma conversa que o 

levou a comprar o produto ou o serviço, mesmo sem necessidade de possuí-lo. 

Esse consumismo, a compra desnecessária (pensando apenas em que 

ela não é voltada para suprir as necessidades básicas) se tornou algo tão 

comum no dia-a-dia que pode até ser considerado um estilo de vida. 

O autor Zygmunt Bauman, comenta sobre esses atos em seu livro “Vida 

para Consumo”, onde traz essas definições relacionadas com a sociedade. 

Ligado ao pensamento anterior de consumir se tornar um estilo de vida, ele 

complementa: “o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo 

um direito e um dever humano universal que não conhece exceção” (BAUMAN, 

Zygmunt, 2008 p.73). Com isso, as pessoas gastam para não serem excluídas 

637



Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
da sociedade voltada ao consumo. A pessoa não ser consumista, muitas 

vezes, é olhada com repulsa pelos outros, como diferente, e esta busca 

consumir para ser aceita no meio em que vive. 

“A “sociedade de consumidores”, em outras palavras, 
representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou 
reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia 
existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 
alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos 
da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos 
os fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de 
maneira incondicional” (BAUMAN Zygmunt, 2008, p. 71) 

Isso é algo que foi implantado pouco a pouco na sociedade e que com o 

passar do tempo ganhou muito espaço. O ter para viver aparenta ser o que 

rege a vida das pessoas nos dias de hoje, e não é um lema errado, mas sim 

curioso. 

3. Shoppings
Os shopping centers são locais onde a pessoa consegue suprir

basicamente todas suas necessidades. Atualmente eles seguem um padrão 

quanto a sua estrutura e é difícil não encontrarmos num shopping uma grande 

variedade de lojas (pequenas, filiais e até mesmo de varejo), praça de 

alimentação, e espaço de lazer como cinema e/ou uma área destinada às 

crianças, por exemplo.  

Não podemos esquecer que nele não há apenas essa preocupação em 

dispor blocos voltados ao consumo, para reter o consumidor, é de costume que 

o ambiente seja o mais agradável possível, fazendo com que a pessoa sinta-se

em casa. O ambiente dispõe de banheiros, bebedouros e muitas vezes até 

televisores. Sofás, revistas à disposição e plantas, são elementos básicos que 

compõe as salas de espera dos shoppings, que ficam em pontos estratégicos, 

onde, uma pessoa pode se acomodar e esperar quem está acompanhando 

realizar sua compra, ou simplesmente sentar e relaxar após horas andando nas 

mediações do lugar.  

No livro “Shopping Centers: de centro de abastecimento a produto de 

consumo”, o autor Fernando Garrefa comenta que a partir de uma evolução 

histórica, “o shopping center já não constitui um equipamento comercial 
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construído para justificar a venda de unidades habitacionais suburbanas, mas 

sim, um empreendimento concebido em função de seu potencial de vendas.” 

(p.75). Ou seja, ele busca explorar cada vez mais seu público, procurando que 

suas compras não sejam apenas para consumo básico, mas que também gere 

muitos lucros para os comerciantes. 

Abordado por Garrefa, na década de 80 foi tentado implementar parques 

e áreas de lazer nos shoppings, porém estes ainda não estavam preparados 

para lidar com as consequências desta escolha. 

 “Ao focar no entretenimento, os shopping centers passaram a atrair 
cada vez mais clientes não consumidores, dispostos a passear. Com 
portes cada vez maiores, tornou-se difícil, para o setor, converter essas 
visitas em compras, já que as distâncias são desanimadoras e 
desestimulam a prática de percorrer todo o mall (cross-shopping), que 
estimularia a compra por impulso.” (GARREFA, Fernando, 2011, p. 
138) 

Hoje, ao contrário, os shoppings já sabem trabalhar melhor esse 

aspecto, trazendo o benefício próprio. A disposição, tanto de lojas quanto de 

espaço de entretenimentos, são planejadas justamente para reter o cliente e 

ainda fazer com que este, percorra o espaço de forma proveitosa. 

O Brasil teve seu primeiro shopping inaugurado em 1966, em São Paulo. 

Conhecido por Shopping Center Iguatemi, o local segue em funcionamento e 

diferente dos modelos americanos que passaram por diversas mudanças nos 

anos anteriores, o shopping brasileiro já veio com características mais recentes 

e buscava atrair um público de classe mais abastada. O Iguatemi foi construído 

ao redor de uma área nobre em São Paulo, onde os consumidores tinham alto 

poder aquisitivo. 
Tendo em vista que os shoppings são centros autossuficientes, com 

uma estrutura organizada, convidativa e com inúmeras opções de entreter o 

indivíduo, este pode se concentrar tanto no ambiente interno que se desliga 

completamente do mundo lá fora. 

É comum se perder no tempo quando se está dentro de um shopping. A 

pessoa nesse espaço, nessa capsula, é como se ela ficasse imune ao que se 

passa lá fora, já que o ambiente a protege das variações climáticas que 

acontecem, por exemplo, fazendo-a se dar conta que já entardeceu apenas 

quando vai embora do shopping. 
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Marc Augé em seu livro “Não-lugares” traz o termo de mesmo título do 

livro o definindo como “instalações necessárias à circulação acelerada das 

pessoas e bens” (p.36), espaços da supermodernidade onde pessoas circulam 

sem a necessidade de interagir entre si mesmas. E o shopping, para ele, se 

encaixa nessa categoria. 

Esta é uma definição muito interessante, mas que pretendemos refutar 

após concluir esta pesquisa. Apesar da argumentação ser válida, o termo não-

lugares parece falho para a definição de shoppings. 

4. Religião
Walter Benjamin apresenta ideias interessantes sobre consumo e a

economia capitalista. Num trecho de “Capitalismo como Religião” ele comenta 

que: 

“o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez a mais 
extrema que jamais tenha existido. Nada há nele senão uma 
relação imediata com o significado do culto; ele não conhece 
nenhum dogma especial nem teologia.” (BENJAMIN, Walter) 

Nessa relação do culto, Benjamim também comenta que o capitalismo é 

uma celebração não datada, “não há nele nenhum “dia da semana”, nenhum 

dia que não seja de festa”. De fato não existe um dia específico para consumir, 

esse ato pode ser feito a qualquer momento, em qualquer horário. 

Ele também comenta que este é “o primeiro caso de um culto não 

expiatório, mas sim culpabilizador”, pelo fato de que, se as pessoas não 

consomem, não são aceitas pela sociedade. É como se o indivíduo tivesse 

liberdade de consumo, porém sofre uma pressão invisível da sociedade para 

que siga consumindo. 

Esta ideia se assemelha com a de Bauman, já apresentada, de que a 

pessoa se vê na obrigação de consumir para viver em sociedade. Ela também 

é reforçada por Giorgio Agamben, que fez um estudo sobre Benjamin e 

comentou que: 

“a hipótese de Benjamin de que há uma estreita relação entre 
capitalismo e religião acaba recebendo uma nova confirmação: 
o capitalismo é uma religião inteiramente fundada sobre a fé, é
uma religião cujos adeptos vivem sola fide (unicamente da fé). 
E se, segundo Benjamin, o capitalismo é uma religião na qual o 
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culto se emancipou de todo objeto e a culpa se emancipou de 
todo pecado, e, portanto, de toda possível redenção.” 
(AGAMBEN, Giorgio, 2013) 

Com esse pensamento, pode-se analisar o ato de consumo como para 

preencher um vazio que a pessoa carrega consigo, assim como alguns 

procuram a fé, a religião, outros buscam consumir para se sentirem melhor. 

5. Estruturas
Diversos de shopping centers se assemelham a construções antigas e a

catedrais, algumas por manter a fachada histórica, outras que foram 

construídas tendo essas estruturas como modelo. 

A foto a seguir, foi tirada por uma turista que viajou para a Rússia, a 

própria mulher comenta que olhando a foto, parece que está vendo um museu, 

uma construção governamental ou até mesmo a fachada de uma igreja, mas 

na realidade é um shopping center. 

GUM (department store) - Rússia 
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GUM - vista interna 

GUM - vista interna 
Seu interior segue com padrões de catedrais, ao ter o destaque da 

claraboia que cobre todo o shopping, também possui elementos similares as 

catedrais, como fonte, árvores e iluminação característica. 
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A comparação a seguir é entre a Catedral Salisbury que fica na 

Inglaterra e o Shopping Bouvelvard, antigo Iguatemi, no Rio de Janeiro. Ambos 

trazem a questão dos arcos de sustentação no teto. 

Catedral Salisbury - Inglaterra 

Shopping Bouvelvard - Rio de Janeiro 
A Galleria Umberto I, localizada na Itália, traz ainda mais características 

de uma igreja, não só pelo seu interior, onde o teto é arredondado, desenhos 

por toda a estrutura, piso de mosaico, colunas mas também pela parte externa 
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onde há estátuas de anjos. Ela foi projetada para ser uma obra monumental, e 

cumpre com o proposto. 

Estátuas de anjos e outras representações - Galleria Umberto I - Itália 

Piso da Galleria Umberto I - Itália 
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Vista interna - Galleria Umberto I - Itália 
6. Exemplos

Um exemplo curioso, ou bizarro mesmo, é de um caso nos Estados

Unidos, mais precisamente em Nova York. Por volta de 1840 foi construída 

uma igreja gótica, com traços característicos dessa arte. Mais de um século 

depois, ela foi vendida e o local se tornou uma casa noturna. Uma reviravolta 

maior se dá quando, no ano de 2010, o local onde já foi a Episcopal Chruch of 

the Holy Communion se torna um shopping, o Limelight Marketplace. Foi 

conservada toda a estrutura da igreja e além de ser um centro de comércio, o 

lugar virou ponto de visitação. 
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Limelight Marketplace - NYC 

Mosaico mantido dentro do shopping - Limelight Marketplace – NYC 

Em Curitiba, capital do Paraná, temos algo tão controverso quanto o 

exemplo anterior. O ParkShopping Barigui, além de seguir um padrão, com 

diversas lojas, cinema, área de lazer, praça de alimentação e outros benefícios, 

ele também conta com um capela em seu interior. Sim, dentro de um centro 

comercial, há um espaço religioso. O interessante é que esse lugar não é 
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escondido, as placas de sinalização no interior do shopping, te guiam 

exatamente para onde a capela fica. 

7. Exemplos
Visto os tópicos abordados, é possível relacionar com mais facilidade os

objetivos do trabalho. Esse estudo torna-se curioso e importante, pois com a 

pesquisa teórica citada, e que será ampliada ao longo da pesquisa, e com os 

resultados que serão obtidos, será possível, além de entender como se deu 

essa evolução do consumo na sociedade, colocar em prática os aspectos 

atrativos para se fazer uma melhor conexão entre consumo e consumidor. 

Assim como a religião, o consumo é uma ferramenta muito importante, 

por isso é preciso que seja passível de estudo, para que tenha mais 

conhecimento nesta área e entenda como o sagrado adentrou nesta prática 

consumista. 
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Mangá diálogo com a História: a segunda guerra mundial sob a 
ótica de Fullmetal Alchemist 

José Paulo da Silva RODRIGUES (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)1 

Resumo: 

Os mangás, nome dados as histórias em quadrinhos japonesas, estão cada 

vez mais presentes no mercado editorial brasileiro. Impressos em preto e 

branco e em papel jornal, suas páginas são recheadas de diversos temas e 

assuntos, voltados a agradar todas as faixas etárias. Para além do 

reconhecimento dos mangás como um entretenimento barato, buscamos 

discutir nesse artigo, a possibilidade de analisá-los como documentos 

históricos. Tendo em vista que, diversos autores recorrem a temas históricos 

como pano de fundo para construir a trama de suas obras. Para uma análise 

detalhada desta questão, elegemos como corpus documental Fullmetal 

Alchemist, mangá de autoria de Hiromu Arakawa. Assim, pretende-se discutir o 

mangá enquanto documento histórico e analisar como o tema da Segunda 

Guerra Mundial aparece na obra acima.  

Palavras-chaves: Mangá, Segunda Guerra Mundial, História. 

1 Graduando do Curso de Licenciatura em História na Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
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1. Introdução

Este texto tem por objetivo trazer breves contribuições, uma vez que a 

presente pesquisa se encontra em andamento, em relação ao mangá enquanto 

documento histórico, para tal, optou-se por analisar a obra “Fullmetal 

Alchemist” de autoria de Hiromu Arakawa, buscando discorrer sobre a 

representação da Segunda Guerra Mundial no mangá. 
As obras não têm sentido estável, universal, imóvel. São investidas 
de significações plurais e móveis, construídas na negociação entre 
uma proposição e uma recepção, no encontro entre as formas e os 
motivos que lhes dão sua estrutura e as competências ou as 
expectativas dos públicos que delas se apropriam. (CHARTIER, 
2002, 93) 

Neste sentido, entende-se que ao analisar o mangá enquanto 

documento histórico se faz necessário levar em consideração os sujeitos 

envolvidos, tanto no processo de produção quanto de recepção. Ou seja, não 

deve se perder de vista o lugar social da autora e o público ao qual ela 

direciona sua obra. 

A proposta de pesquisa nasce a partir da perspectiva de 

estabelecimento de diálogo entre as Histórias em quadrinhos e a História, 

visando à busca de produção de novos conhecimentos histórico. Tendo em 

vista a ascensão da História Cultural, no cenário acadêmico brasileiro, a qual 

tem ganhado visibilidade, como nos aponta Pesavento, por propor: 
[...] renovação das correntes da história e dos campos de pesquisa, 
multiplicando o universo temático e os objetos, bem como a utilização 
de uma multiplicidade de novas fontes. Figurando como recortes 
inusitados do real, produzido por questões renovadoras, a descoberta 
de documentação até então não-visualizada como aproveitável pela 
História (PESAVENTO, 2008, p. 69)  

Sendo assim, torna-se oportuno a utilização das HQs (histórias em 

quadrinhos), como fonte de pesquisa, a qual nos possibilita, além de ampliar a 

noção de fonte e promover a interdisciplinaridade, lançarmos questões 

renovadoras sobre temas já explorados.  

As Histórias em Quadrinhos são formas de linguagens extremamente 

difundidas em nosso país, embora existam inúmeras publicações, tais revistas 

são, geralmente, tratadas como meros objetos voltados para o entretenimento 

do público infanto-juvenil. Nesta concepção negligenciamos a variedade de 

temas abordados e a multiplicidade de pessoas que as consomem, as quais 
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podem variar desde a faixa etária, a orientação sexual, e/ou ocupações 

profissionais. Além dos temas e do público, deve se levar em consideração 

uma relação muita mais complexa existente entre autores e mercado editorial, 

personagens, histórias. Pois, no que diz respeito à pesquisa no campo da 

História é importante ter definidos, claramente, quem é o autor, de onde ele fala 

e para quem, quais são os assuntos tratados em sua obra, quando foi 

publicada por qual editora, dentre outras questões. Assim, busca se chamar 

atenção é para o fato da necessidade da construção de uma crítica externa as 

Histórias em Quadrinhos, ao tomá-las como fontes de pesquisa.  

2. Mangás; os quadrinhos japoneses

Feita esta explanação, é importante destacar que o interesse desta 

pesquisa, a qual foca em explorar uma categoria especifica de HQ, que vem 

ganhando espaço no mercado editorial brasileiro e se popularizando, trata-se 

dos mangás. Antes de aprofundar se nessa proposta, torna-se oportuno 

discorrer sobre a etimologia da palavra mangá, e suas implicações, palavra 

esta que significa, segundo Sato: 

[...] ‘história em quadrinhos’ em japonês, e é resultado da união dos 
ideogramas man (humor, algo que não é sério) e gá (imagem, 
desenho).  Assim, para os japoneses toda e qualquer história em 
quadrinhos, independentemente de ser japonesa ou não, é chamada 
de mangá porque simplesmente essa é a palavra que em japonês 
designa ‘quadrinhos’. (SATO, 2007, p.58) 

Genericamente esta seria a definição do termo, porém a autora nos 

adverte de que, fora do Japão o significado da palavra se refira aos quadrinhos 

produzidos pelos japoneses: 
No exterior convencionou-se chamar de mangá especificamente os 
quadrinhos produzidos no Japão, ou com o conjunto de 
características que os japoneses desenvolveram nessa área, que dão 
a esses trabalhos um estilo próprio hoje definido como ‘japonês’. 
(SATO, 2007, p. 58) 

Neste sentido, temos uma visão dual da palavra visto que no Japão toda 

e qualquer HQ pode ser considerada mangá, enquanto que fora se refira aos 

quadrinhos de origem nipônica, percebemos que a segunda definição enfatiza 

um estilo japonês de dar vida aos quadrinhos, pois os mesmo têm 
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características próprias às quais os diferenciam dos demais quadrinhos do 

resto do mundo.  

São várias as diferenças as quais podemos enumerar, a começar pela 

forma de leitura, os mangás são lidos de “trás para frente” e os quadros 

obedecem à ordem da direita para a esquerda (conforme Figura 1), e 

originalmente a escrita dos balões é feita na vertical, isso quando se refere aos 

originais publicados no Japão. No Brasil as editoras optaram em publicá-los o 

mais fiel possível dos originais, no que diz respeito à forma de leitura, assim 

sendo a mesma foi mantida no sentido Oriental. 

Figura 1 - Ordem de leitura dos quadrinhos nos mangás 

Outro aspecto recorrente nos mangás, é que os mesmo são geralmente 

produzidos visando públicos alvos específicos, os quais variam desde a idade e 

a orientação sexual, quanto a sua ocupação profissional. Sendo que cada obra 

vai apresentar características próprias voltadas a atender aos gostos do público 

o qual se destina.
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Se confrontarmos os mangás masculinos com os femininos, 
notaremos de imediato, uma diferença de estilização nos masculinos, 
nos quais há a predominância de universalismo figurativo que pode 
enveredar para expressões caricaturais, exageros de violências ou 
façanhas heroicas. Já nos femininos, perceberemos uma estilização 
langorosa, em que as heroínas tendem a assemelhar-se a anjos e 
fadas de olhos grandes e formas alongadas. É um mundo onírico 
fechado em si mesmo e, para alcança-lo, é preciso sair de si mesmo. 
(LUYTEN, 2011, p.175) 

  
 De modo geral, partiu-se do pressuposto de que o mangá deve ser 

entendido como uma fonte histórica, fruto da ação do homem em um 

determinado momento, tratando-se, portanto, de uma linguagem que dialoga 

com o contexto histórico em que é produzido. Sendo assim, compreende-se  

que as HQs carregam em meio as suas páginas questionamentos, os quais 

estão intimamente relacionados com o momento em que são produzidas, 

podendo ser percebidos a partir da análise dos elementos que as compõem, 

sendo elementos estéticos, da narrativa, dos personagens, dos temas dentre 

outros. Não perdendo de vista, no entanto, os sujeitos envolvidos tanto no 

processo de produção quanto de recepção da obra.  

 

3. Fullmetal Alchemist, considerações acerca da trama 
 

  Após discorrer sobre algumas características pertinentes a respeito dos 

mangás, serão apontados, em seguida, a obra, Fullmetal Alchemist objeto de 

estudo da presente pesquisa e o interesse por estudá-la. O qual se deu a partir 

da percepção da mesma trazer temas históricos como pano de fundo para 

ação de seus personagens principais. 
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Figura 2- Capa do Mangá Fullmetal Alchemist 

“Hagane no Renkinjutsushi” como é conhecida no Japão, ou Fullmetal 

Alchemist, é um mangá desenhado por Hiromu Arakawa, serializado na revista 

mensal Shonen Gangan desde 2001. O sucesso da obra foi tanto que logo 

recebeu uma versão em anime para TV, e posteriormente um longa-metragem, 

no entanto a versão animada seguiu caminho distinto da obra original, visto que 

a autora ainda não havia concluído sua obra. Em 2009 o estúdio Bones, 

responsável pela primeira versão da série, decidiu lançar outra versão a qual 

fosse mais próxima da história original, assim foi lançado Fullmetal Alchemist 

Brotherhood. Todas as séries citadas acimas foram veiculadas aqui no Brasil, o 

que demonstra o sucesso do título. 

A trama da obra se passa em um mundo, que embora se mostre 

plenamente diferente do nosso, em alguns aspecto veremos traços que 

remetam ao nosso mundo, o principal conhecimento desenvolvido por esses 

povos é a alquimia. A história se desenvolve em torno de dois irmãos, Edward 

Elrick e Alphonse Elrick, os quais após verem a morte da mãe tentam, por meio 

da alquimia, trazê-la de volta à vida, no entanto a transmutação humana é algo 
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proibido e ambos pagam por esse ato. Alphonse perde seu corpo e Ed perde o 

braço ao fixar a alma do seu irmão em uma armadura. Ao longo da série, os 

dois irão tentar a todo custo recuperar seus corpos, durante esta jornada são 

apresentadas, aos leitores o mundo de Fullmetal Alchemist, o qual se mostra 

em alguns aspectos, semelhante ao nosso mundo. A começar pode-se apontar 

o fato de que existem dois importantes países, os quais possuem traços

culturais distintos. Em Armetris, país tecnologicamente e cientificamente mais 

aperfeiçoado, temos uma sociedade composta por pessoas de traços 

Europeus, enquanto que em Ishibal teremos um país com habitantes de olhos 

vermelhos, pele morena clara e cabelos cinza, devotas a religião monoteísta, a 

qual considera a prática da alquimia um pecado. A alquimia neste mundo pode 

ser comparada com a ciência do nosso mundo, visto que a mesma se 

desdobra em vários aspectos, para fins medicinais, para construção de armas, 

para experiências em humanos dentre outros. O que nos chama a atenção 

nesta obra é o fato do exército de Armetris ser composto por alquimista, os 

quais desenvolvem pesquisas secretas financiadas pelo governo. 

De modo geral, como se pode observar, temos um país centrado no 

poder militar com um enorme arcenal bélico, e de outro um país marcado por 

uma vertente religiosa com uma aparência distinta dos habitantes de Armetris. 

Descobriremos no decorrer da obra que Ishibal foi invadida e sua população foi 

exterminada, sendo que os prisioneiros de guerra foram submetidos a diversas 

experiências. A partir destes e de outros elementos que poderam vir a tona, 

tentaremos identificar; em que medida estes aspectos podem remeter a 

conflitos da Segunda Guerra Mundial?  

4. Considerações finais

Visto que são vários os temas tratados por Fullmetal Alchemist, tornou 

imprescindível fazer um recorte temático, para a execução desta pesquisa, 

sendo assim, optou-se por analisar como a Segunda Guerra Mundial, ou em 

que medida, pode enxergar elementos dentro da obra, que representam tal 

evento. Sem perder de vista o aspecto da relação passado-presente, ou seja, 

como o presente por meio de uma obra de entretimento formula questões 

sobre o passado produzindo um discurso histórico. E como que a partir do 
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contexto sociocultural em que a autora está inserida, ela constrói por meio dos 

elementos característicos de um mangá, com finalidades comerciais, uma 

narrativa histórica, e como esta narrativa acaba por trazer um juízo de valor 

sobre o outro, no caso os envolvidos no conflito.  

Por hora esta é a nossa proposta de pesquisa, construir uma análise 

crítica, do ponto de vista historiográfico, de como Hiromu Arakawa, por meio de 

sua obra constrói uma determinada interpretação sobre a Segunda Guerra 

Mundial, para tanto, levou se em consideração a relação passado-presente e o 

contexto sociocultural em que a autora está inserida. 
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Resumo: 

O debate sobre a ficção é um termo instigante nos estudos das artes e das 

engenharias tecnológicas, no entanto, ele vem assegurando espaços 

importantes nas àreas da(s) psicologia(s) e da comunicação, arrastando as 

discussões para além do binário teoria versus prática, realidade versus 

fantasia, natural versus artificial. Com a emergência cada vez mais gritante de 

uma sociedade agenciada para e por meio de processos biotecnólogicos, 

tornou-se impossível não evidenciar os modos de subjetivação atravessados 

por agenciamentos que acoplam e visibilizam corporalidades híbridas de 

humano e máquina. Para tanto, o presente trabalho investe na análise da obra 

cinematográfica de ficção científica - Repo! The Genetic Opera (2008), para 

problematizar a construção do conhecimento da fantasia e da imaginação 

como produções que compõem a(s) realidade(s), principalmente no que diz 

respeito aos corpos ficcionais. Utilizamos como apoio teórico, autores de 

abordagens pós-estruturalistas, especialmente em diálogos com os estudos 

feministas, de gênero, culturais e pós-coloniais e, principalmente de autores 

que convergem para a análise plural dos processos de subjetivação. 

Palavras-chaves: Cinema, Psicologia, Imaginação Social. 
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Cenas retiradas do filme Repo! The Genetic Opera (2008), escrito por Darren Smith & Terrance 
Zdunich e dirigido por Darren Lynn Bousman. Estrelado por Sarah Brightman como Blind Mag3. 

O cinema e suas produções de narrativas fílmicas têm sido concebidos 

como mecanismos tecnológicos de grande potência política e disparadores de 

expressões, de pensamentos, temporalidades, historicidades, lugares, 

transitoriedades e permanências, portanto, de produção de subjetividades. 

Inventado no final do século XIX, o cinema espalhou-se pelo mundo como uma 

das principais formas de produção ética-estética e de entretenimento da 

sociedade massa do último século, exercendo forte atração no imaginário dos 

espectadores. 

No cinema, as corporalidades são fontes visuais arraigadas de 

representações, signos e significados que podem ser referenciados em 

análises contextuais de marcadores sociais e suas interseccionalidades. O 

corpo, enquanto questão imagética pode alocar registro documental do tempo 

passado-presente-futuro, ora seja apresentando os modos disciplinares e de 

controle das biopolíticas, ora (res)significando olhares e produzindo 

resistências éticas e estéticas. 

(Trans)contemporâneo, o cinema utiliza o corpo como veículo midiático 

plástico que pode ser representado por diferentes linguagens devido sua 

amplitude de imagem. Dentre as formas de disciplina e controle podemos citar 

as construções de tecnologias de gênero (estéticas eróticas de femme fatales 

e/ou donas-de-casa domesticadas) de corporalidades femininas assim como 

3 Ficha técnica: http://www.imdb.com/title/tt0963194/fullcredits#writers 
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estilos de existir e construir as masculinidades, portanto, produtoras de desejos 

e de consumos (estimulação e regulagem). 

Implicar-se nos estudos sobre as categorias corporalidades, cinema e 

teorias feministas nos remete a mais dúvidas do que possíveis respostas 

esperadas; nada está para ser revelado, somente problematizações dadas em 

microcampos de posicionamentos, perspectivas e dimensões contextuais, ou 

seja, dadas em construções de saberes localizados. Assim, Donna Haraway 

(1995; 2000), propõe que todo conhecimento é político, logo tomado de uma 

perspectiva parcial dos fatos, principalmente descartando a idéia de 

imparcialidade proposta pela ciência objetiva, universal e tomada de privilégios 

e poderes ao saber do sujeito-cientista-hegemônico-detentor de conhecimento.  

Desse modo, para realizar conexões não-inocentes com as categorias 

de análise corporalidades, cinema e teorias feministas é necessário realizar 

conexões multidimensionais, plurais, heterogêneas, transitórias em relação aos 

contextos onde se levanta a voz da produção de conhecimento (HARAWAY, 

1995, p. 26). Assim sendo, analisar produções cinematográficas envolve 

amplas divisões, perspectivas e posicionamentos de modo que se construa um 

conhecimento afastado de “verdades” universais e totalizantes.  

Deste modo, um filme nunca poderá ser uma obra fechada, uma vez que 

envolve o lugar dos sujeitos que falam, vêem, analisam e interpretam as micro-

realidades trazidas pelo autor da narrativa, pelo diretor do filme, pelo contexto 

(ficcional ou baseado em fatos reais), pela relação afetivo e experiencial de 

quem assiste tal projeção. Ainda, em relação aos sujeitos, não podemos deixar 

de exaltar os marcadores sociais e suas interseccionalidades, tanto em relação 

aos produtores quanto aos telespectadores. 

Com os avanços tecnológicos da modernidade, os modelos de mídias 

digitais (potencialmente visual) disparam sensações, experiências, evocam 

realidades como também problematizam o ainda indizível, o não pensado e o 

fantástico, em diferentes épocas. A ficção científica emprega frequentemente 

recursos discursivos e dispositivos tecnológicos para ambientar uma condição 

pós-apocaliptica ou pós acidente nuclear que marca uma visão assustadora do 

futuro na qual faltas, medos, e alarmes suscitam discussões sobre bioética, 

(ab)uso de tecnologias laboratoriais e genéticas de manipulação de material 
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orgânico e outras matérias biocompatíveis (próteses de aço, aplicação de 

material genético de outras espécies, etc...).  

Sobre o filme em tela - Repo! The Genetic Opera (2008) - observou-se 

diversas discussões que envolvem manipulação laboratorial, usa de ensaios 

genéticos, o corpo (órgãos) como uso para o capital, a busca incessante pela 

estética perfeita e o anseio do humano pela busca da extensão da vida 

biológica. A narrativa contextualiza o futuro caótico de 2056, 26 anos passados 

da epidemia de falências de órgãos que devastou o planeta. Nesse contexto, 

surge a empresa biotecnológica GeneCo, comandada por Rotti Largo. Tal 

empresa presta serviços à população em geral, realizando transplantes de 

órgãos humanos geneticamente modificados por meio de planos de saúde 

financiados (tornando acessível às cirurgias – tanto remediativa (saúde) quanto 

estética). Porém, aqueles que não pagam as prestações são perseguidos e 

têm os órgãos retomados (propriedades da megacorporação GeneCo) pelos 

seus funcionários conhecidos como Repo man – caçadores implacáveis de 

orgãos. Para suportar a realidade e o sofrimento se comercializa o 

analgésico/anestésico ilegal e viciante denominado Zydrate, vendido pelos 

becos da cidade e procurado por todas as classes sociais. 

O ambiente representado no musical Repo! descreve uma atmosfera 

gótica e com requintes de cultura punk, seja nas vestimentas utilizadas pelos 

personagens, seja no cenário dark, ou ainda, nos diálogos marcados por um 

som de rock-opera-horror e diversas referências ao gênero terror de cinema4. 

Na história, Shilo, uma garota de 17 anos é superprotegida pelo pai Nathan 

(médico que obscuramente trabalha como repo man) após a morte de sua 

mãe, Marni. Shilo vive isolada em sua casa devido uma doença sanguínea, 

mas é procurada por Rotti Largo, para ser herdeira de seu império 

biotecnológico, uma vez que não confia em seus 3 filhos alienados pela 

ganância, incompetência e vícios. 

No decorrer da história, a cantora Blind Mag (madrinha e amiga da mãe 

de Shilo), irá procurá-la para ajudá-la. Mag, que era cega, fez no passado um 

contrato com a GeneCo para voltar a enxergar em troca de ser a superstar-

garota propaganda da megacorporação. Entretanto, se Mag se aposentar e 

4 Darren Lynn Bousman trabalhou na adaptação dos roteiros de Jogos Mortais 2 e também 
dirigiu a sequência Jogos Mortais 3 e 4. 
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quebrar o contrato com a GeneCo, será obrigada a devolver olhos ao seu 

proprietário. Os olhos da cantora tem capacidade de projetar lembranças 

vivenciadas por ela mesma antes de ter perdido a visão, demonstrando as 

imagens de sua memória como ela as reteu.  

Em uma análise de Rosi Braidotti (2000), poderíamos considerar esses 

filmes futurísticos como pertencendo a um contexto transcontemporâneo, uma 

vez que os recursos utilizados no filme se reportam a co-existência e co-

habitação de signos, fenômenos e linguagens remetidas em diferentes 

períodos da história, como por exemplo, a estética underground das cenas e os 

figurinos referenciados aos movimentos urbanos principalmente da década de 

1960. Também reedita inquietações que foram presentes durante toda a 

história, como podemos citar o desejo de pertencimento, referência ao 

parentesco, passagem das epidemias entre outros.  

No entanto, o mote principal do filme gira em torno das biotecnologias e 

das técnicas corporais, principalmente manipuladas pelo uso do capital. Assim, 

podemos inferir que o roteiro e direção do filme nos levam a problematizar a 

atualidade e as produções acadêmicas sobre cultura, corporalidades e 

capitalismo. O filme se posiciona sobre as diversas formas e alternativas de 

estetização corporal sustentadas por investimentos e políticas mercadológicas 

dos corpos, a partir da representação de um musical rock-opera-horror5.  

Na obra, a estética enquanto produção cultural se utiliza de recursos 

(bio)tecnológicos como estratégia de normatização de corporalidades e 

mercantilização de produtos para a manutenção do que é dito como belo. 

Remeter-nos aos procedimentos de alisamento capilar, lipoaspiração, peeling, 

botox, cirurgias plásticas, implantação de silicone, entre outras técnicas de 

“embelezamento” já não soa tão estranho no cotidiano, porém, a exigência se 

faz na medida em que essas técnicas busquem os padrões atualizados do que 

se entendem como belo. Dessa maneiras, os modos de atualização de estética 

padronizada e normativa se conduzem a partir de diversos procedimentos, 

entre eles “[...] a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a 

nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isto conduz ao desejo do seu próprio 

5 Podemos citar o clássico The Rocky Horror Picture Show, de 1975, dirigido por Jim Sharman 
como precursor deste estilo de musical. 
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corpo através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso [...]” 

(FOUCAULT, 2009, p.146). 

Porém, em Repo! The Genetic Opera, observamos a dimensão efêmera 

do desejo e da transitoriedade dos corpos sem o uso de procedimentos 

demorados e sistematizados. Os personagens, no filme, investem em 

tecnologias que sugerem a plasticidade do corpo, sendo este tomado como um 

rascunho a ser delineado em suas formas, de acordo com as possibilidades 

procedimentais. Isso é possível de verificação nas cenas em que os rostos e os 

contornos corporais são modificados com a rapidez das decisões dos 

envolvidos. O corpo passa a ser considerado em um movimento performativo 

exibidos em toda sua intensidade e valoração, fazendo com que as 

corporalidades funcionem como dispositivos midiáticos. 

De acordo com Paula Sibília (2008), a utilização da imagem-narrativas 

se sobressaiu entre os séculos XX e XXI com novas estéticas realistas que 

forneceram subsídios para toda forma de mídia, seja ela literária, fotográfica, 

cinematográfica, entre outros. Nesse contexto o corpo também emerge como 

um conceito a ser focado como objeto de intervenções incessantes. Ainda 

segundo a autora, 

Tudo indica que essa injeção de dramatismo e estilização midiática, 
que tomou conta do mundo ao longo do século XX, foi nutrindo uma 
vontade de acesso a uma experiência intensificada do real. Uma 
espécie de realidade incrementada cujo grau de eficácia é 
mensurado, paradoxalmente, com padrões midiáticos. Por isso, se o 
paradoxo do realismo clássico consistia em inventar ficções que 
parecessem realidades, lançando mão de todos os recursos de 
verossimilhança imagináveis, hoje assistimos a outra versão deste 
aparente contra-senso: uma ânsia por inventar realidades que 
pareçam ficções. Espetacularizar o eu consiste precisamente nisso: 
transformar nossas personalidades e vidas (já nem tão) privadas em 
realidades ficcionalizadas com recursos midiáticos (SIBILIA, 2008, 
p.197). 

Para esse debate - da plasticidade e transitoriedade do corpo – 

encontramos em Haraway (2000) a idéia de ciborgue. Segundo a autora, no 

tempo mítico do final do século XX, os sujeitos - logo as corporalidades - se 

compõem de modo híbrido, teorizados e fabricados, sendo observados como 

máquinas e organismos. Assim, emerge a figura do ciborgue enquanto um 
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organismo "[...] híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade 

social e também uma criatura de ficção [...]" (HARAWAY, 2000, p. 40). 

O conceito de corporalidades ciborgues seria uma proposta de 

rompimento com o enrijecimento da filosofia tradicional, com o determinismo, 

essencialismo e imparcialidade proposto pelo cânones conservadores da 

ciência. Haraway (2000) anuncia que o ciborgue está comprometido com o 

prazer, parcialidade, ironia, perversidade, sendo oposicionista e utópico, 

realizando conexões nada inocentes, entretanto, a favor da responsabilidade 

em suas contruções e visões. Em sua escrita, a autora busca fazer do ciborgue 

uma metáfora condensadora de posicionamentos político-econômicos e 

científico-tecnológico tomados enquanto uma oposição ao mundo racista, 

colonial, machista, de hierarquização inter-espécies, entre outros modos de 

dominação. 

Como bem nos lembra De Lauretis (1994), o cinema utiliza tecnologias 

de gênero para demarcar o binário sexual e as forças que imanam da relação 

homem-mulher, feminino-masculino, ou seja, o cinema também utiliza da 

tecnologia para (re)produzir a diferenciação e relações de poder, seja para 

reforçá-las, seja para denunciá-las. No filme Repo!, as duas personagens 

principais (Shilo e Blind Mag) são do gênero feminino, e reproduzem a 

fraqueza, docilidade, ingenuidade esperadas das mulheres. Porém, na cena 

final, Shilo e Blind Mag se empoderam e posicionam contra a opressão e 

assujeitamento imposto pelo imperialismo da época. 

Na cena final, Blind Mag está cantando no palco, anunciando sua 

aposentadoria, ocasião em que Rotti aciona os repo men para retirar seus 

olhos após a apresentação. No entanto, o que Rotti e o público não contavam 

era que ao final da música de encerramento Blind Mag arrancaria 

antecipadamente seus próprios olhos diante da multidão atônita, fato que 

trouxe grande descontenamento ao dono da megacorporação. Já Shilo, ao 

descobrir que seu pai era um repo man e que forçava medicações para mantê-

la frágil, opta por se livrar da condição subjugada e traçar suas próprias 

escolhas. 

Em análise, podemos sugerir que Blind Mag utilizou uma estratégia de 

contra controle, contrapoder em relação ao sujeitamento imposto pelo capital e 

personalizado na figura do gestor da megacorporação. Muito provavelmente, a 
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cantora teve o encontro com o poder quando das cobranças e intimidações 

realizadas pelos repo men. A ausência da visão (mesmo com sua morte) trouxe 

a possibilidade de uma visão responsável e de libertação coletiva. 

Concluímos a partir da análise do filme Repo! The Genetic Opera que ao 

problematizar a construção de conhecimento fantasioso e imaginativo, 

podemos produzir teorias e metodologias que extrapolam as delimitações e 

fronteiras do que se convencionou enquanto ciência ou senso comum. 

Percebemos, portanto, que se tornou urgente acionar outras áreas de saber 

produzidas de modo interdisciplinar, híbrido, mesclado capazes de produzir 

descrições contextuais, sócio-históricas e culturais tanto quanto compreender 

que os elementos artísticos, tecnológicos, e midiáticos também constituem 

parte integrante da composição da(s) realidade(s). 
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Atravessando gerações: Carnaval no Municipal:cinco décadas 

de folia. 

 Autora: Carla Vaz da SILVA (UFRJ-EBA)1

  Orientadora: Helenise Monteiro Guimarães (UFRJ-
EBA)2 

Resumo: 

Este artigo tem por objetivo apresentar as decorações carnavalescas do Baile 

de Gala da cidade do Rio de Janeiro, que se realizaram no Teatro Municipal 

durante cinco décadas (1932/1975), mais especificamente na década de 1960 

quando os artistas decoradores se inspiraram em estilos de arte moderna. Este 

recurso gerou um imaginário inovador, moderno e vibrante, que se afasta dos 

temas figurativos, ao utilizar imagens do concretismo e abstracionismo entre 

outras correntes. Outras cenografias grandiosas apresentam diversos códigos 

imagéticos: do Rio Antigo a Picasso, da África a Veneza, as quais serão aqui 

brevemente analisadas. Este baile de gala oficializou o carnaval na cidade, 

objetivando os interesses de uma elite e um poder público, em busca de um 

espaço diferenciado, possibilitando também com isso atrair o turismo e mudar a 

imagem da cidade na época, e para tanto sua decoração estabelecia uma 

competição visual e técnica entre cenógrafos, carnavalescos e artistas que 

possibilitaram neste período uma nova visualidade carnavalesca. 

Palavras-chaves: carnaval; cenografia; imaginário. 

1  Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Escola de 
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Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Núcleo de 
Pesquisa Imagem e Cultura, Líder do Núcleo de Estudos Carnavalescos e Festividades 
(Nescafé). 
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Apresentação: 

Quando se trata de carnaval a mente viaja para muitas manifestações 

em diversos estados, países, mas em se tratando de Brasil, mais precisamente 

do Rio de Janeiro, a mente é dirigida para as escolas de samba e os blocos de 

rua, entretanto os bailes também trouxeram inovações e liberdade criativa, 

seguindo por vezes tendências, buscando fontes históricas, pesquisas para 

que pudessem a cada ano surpreender com grandiosas temáticas: desde a 

Arte Colonial até as Vanguardas Artísticas, temas lúdicos inspirados em livros e 

contos. Não tem limite para a imaginação, mesmo um tema recorrente quando 

abordado com um olhar próprio de cada artista nos chama a atenção para 

diferentes detalhes, cores, símbolos, e era isto que estes cenógrafos e 

decoradores compartilharam durante os bailes, principalmente ao se tratar de 

um tão especial aguardado com ansiedade e com uma grande cobertura 

jornalística, os bailes de gala do Teatro Municipal fizeram durante cinco 

décadas, parte do cotidiano do carnaval carioca e serviam como referência 

nacional e internacional dos festejos de momo da segunda-feira gorda. 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro e seus bailes de Gala  
No ano de 1932 o carnaval é oficializado no Rio de Janeiro e um grande 

baile de gala é oferecido para deleite dos foliões, o espaço escolhido: o Theatro 

Municipal da cidade que passa a abrir suas portas consagrando seu espaço 

entre as manifestações carnavalescas mais aguardadas e desejadas. Não 

demorou e foram incluídos inclusive, como parte de um programa de eventos 

criado pelo Touring Club. Estabelecendo assim uma folia “oficial” para a 

cidade(Diário de Notícias, 5 de Janeiro,1932).Segundo (GUIMARÃES): 

Outras medidas a longo prazo faziam parte desta nova estratégia, 
mas estabelecer o carnaval e a novidade do Baile de Gala no maior 
teatro da cidade determinou ações imediatas que deviam contar 
como apoio do poder público e da imprensa. Este movimento de 
organização do turismo nos moldes internacionais inaugura, segundo 
Celso Castro, o primeiro passo para incluir o Rio de Janeiro no 
universo turístico, pautado em uma infraestrutura que se desenvolvia 
até a Segunda Guerra Mundial.(GUIMARÃES,2006) 

A folia do carnaval passa a ser submetida ao controle do governo, 

através da Comissão de Turismo da Prefeitura que programa os festejos, e 

controla as atividades festivas, até certo ponto, como forma de evitar o entrudo, 
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por exemplo, e de saber onde esta ocorrendo às principais manifestações 

carnavalescas. 

Em 1932,Pedro Ernesto, o interventor do Distrito Federal, oficializou o 
Carnaval Carioca.A folia de Momo, organizada até então no âmbito 
da sociedade civil, passava ao controle do governo, que, pela 
Comissão de Turismo da Prefeitura, encarregava-se de traçar os 
programas dos festejos. Os cronistas , de um modo geral, aplaudiram 
a oficialização,que ,segundo eles, significava o reconhecimento pelos 
poderes públicos dos “penosos esforços das sociedades 
carnavalescas”grandes e pequenas-para a realização dos préstimos 
e cortejos que faziam o deslumbramento do nosso carnaval. 
(COUTINHO,2006) 

Um dos principais motivos também que colaboraram para Oficialização 

do nosso carnaval foi motivado pelo turismo, para atrair um maior número de 

visitantes pagantes, que trouxessem dinheiro para ser investido na cidade, e 

colaborar para mudar a imagem da cidade por isso o Baile de Gala no Theatro 

Municipal passou a ser um carro “abre alas” desta iniciativa. Berilo Neves 

diretor do Touring Club do Brasil e um dos responsáveis da comissão executiva 

do carnaval de 1932, faz uma enfática referencia sobre a importância do 

turismo: 

Muita gente supõe que oficializar o carnaval é burocratizar 
transformar em uma dependência do estado (...) Nada disso é tão 
impossível oficializar neste sentido o carnaval como oficializar a 
mulata...O carnaval carioca não é uma farra anônima e sim uma 
expressão do gênio da raça, e como tal tem que continuar 
espontâneo e livre ,para que continue a existir. Cada povo tem uma 
certa festa ou manifestação de arte através da qual ,respira e vive. 
(...)O fato é que sempre estamos macaqueando alguém ou alguma 
coisa . Só o carnaval é privativamente nosso.Irrevogavelmente 
nosso.Só o carioca sabe fazer o carnaval.(...) o carnaval contribui 
mais para nos tornar conhecidos lá fora do que os poetas, os nossos 
pensadores, os nossos homens de arte e pensamento.É irritante 
dizei-o mas é verdadeiro...por isso é sumamente patriótico o que o 
Dr. Pedro Ernesto, juntamente com o Touring Club do Brasil esta 
fazendo: dando estímulo e vida ao carnaval carioca...quando o 
mundo inteiro souber que fazemos o carnaval mais pitoresco e 
alegre, de que há memória desde o esplendor babilônico até hoje - o 
rio se encherá anualmente de centenas e milhares de turistas...e o 
carnaval nos dará então de sobejo, o que as minas do século XVII 
não nos podiam dar: ouro. Pela primeira vez na história da 
humanidade haverá notícia de uma farra que não dá prejuízo e sim 
lucro.( Correio da Manhã,04 de fevereiro de 1932) 

Os projetos para a construção e montagem dos bailes passavam por 

uma concorrência, eram analisados por uma comissão, e o escolhido deveria 
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desenvolver o tema e ter um orçamento dentro do estabelecido, com o prazo 

máximo de três meses para a execução. Durante o período da execução das 

ornamentações o teatro ficava fechado para outras atividades. 

Isso nos remete a importância dos bailes, bem como das montagens, as 

inovações de materiais e temáticas cada vez exigindo mais dos profissionais 

envolvidos no processo de construção e execução. O primeiro Baile de Gala 

ocorreu dia 08 de fevereiro, confeccionado por Gilberto Trompowsky, tinha 

temática inspirada nos bailes de máscaras franceses Ball Masquê e em 

personagens da Commédia Dell´ Arte, como pierrot, arlequim, colombina. 

Sobre a decoração Giberto Trompovsky destaca: “As figuras que animam a 

minha cenografia são lendárias e carnavalescas, pierrot, arlequim, pierrete, 

colombina, dançarina, espanhola,clown...” Devemos entender que o Rio de 

Janeiro era capital federal e que os bailes tinham inspiração francesa. A 

Commédia Dell´Arte sobreviveu por três séculos na Europa e suas 

indumentárias e máscaras eram referencias para as fantasias dos foliões dos 

bailes parisienses.Desta maneira, nada melhor para o primeiro baile no 

Municipal que este permitisse esta identificação tanto dos brasileiros quanto 

dos turistas que aportariam aqui para esta data. Mas a decoração não foi feita 

apenas de elementos figurativos, as cores são de suma importância, quanto a 

isto ele completa ao descrever os tons ao repórter do Correio da Manhã: “(...) o 

tom geral desta decoração é prata e rosa. Lindíssimas guirlandas dessa 

tonalidade guarnecerão as frisas e os camarotes.”( Correio da Manhã,03 de 

fevereiro de 1932) 

(...)culminou em entusiasmo popular o ultimo dia do carnaval de 
1932. A grande nota mundana foi o magnificente baile do Municipal, 
pela primeira vez realizado este ano.A plateia transformada num 
amplíssimo salão de baile, apresentava um aspecto deslumbrante: 
um gigantesco círculo de máscaras de Momo, tendo ao centro um 
cumprido lustre de bolas prateadas. A decoração, porém mais curiosa 
e interessante desta enorme circunferência, era a humana, realizada 
pela multidão fantasiada(...) Ao fundo, no lugar ocupado pelo palco, 
tendo as paredes decoradas em toda sua extensão com cenas 
carnavalescas executadas por Gilberto Trompowsky, estendia-se em 
fila o numerosissimo exército de mesas em cujo corredor uma 
compacta onda de foliões se entregava a deliciosa loucura 
carnavalesca.(...)( Correio da Manhã,09 de fevereiro de 1932) 

As temáticas nos próximos bailes se tornariam cada vez mais assunto 

anterior a própria festa, e refletiriam momentos pelos quais o Brasil e o nosso 
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estado estava passando. Começou em 33 a busca pelos motivos nacionais, 

mas infelizmente o sucesso do primeiro baile não se repetiria neste, pois com 

um número excessivo de participantes o clima ficou muito abafado, o que levou 

ao impedimento do baile de 1934, para que pudesse ser instalado um sistema 

de refrigeração. Em 1935 o evento volta com alguns elementos presentes no 

universo carnavalesco, com isso tudo percebemos um nacionalismo, uma 

busca pela valorização do nosso país, personagens e elementos do nosso 

cotidiano, incentivado pelo governo Varguista, como podemos observar o que 

diz Coutinho  

A partir de 1932, o governo revolucionário, recém instalado no poder, 
passou a intervir diretamente na organização do folguedo. Nesse 
momento, quando se pode falar em um projeto de hegemonia 
conduzido pelo Estado, as autoridades tomaram para si a tarefa de 
promover, patrocinar e dirigir as formas de divertimento popular, 
tratando-se de incorporá-las à cultura oficial.(COUTINHO, 2006, 
pag.14) 

Na decoração do Baile de 1935 temos a seguinte descrição feita no 
Jornal do Brasil : 

decorado com sobriedade, em motivos diversos em fundo verde- a 
variação de luz feita suavemente, empresta ao ambiente um tom de 
distinção e bom gosto. O centro de tablado apresenta uma pista 
envidraçada, cuja iluminação será em fases coloridas conjugadas 
com a iluminação do grande candelabrocentral, com 1.200 lâmpadas 
encobertas. Ao fundo, na caixa uma grande taça, sobre um pandeiro 
jorrara também farta iluminação. Nos painéis dos camarotes várias 
máscaras dispostas em harmonia.(Jornal do Brasil,02 de março de 
1935) 

Elementos nacionais acabam se encontrando novamente com adereços 

europeus como as máscaras, num processo de hibridização, e perceberemos 

outras influências estrangeiras mais a frente. Infelizmente o baile de 1936 não 

se tem nenhuma informação a respeito, apenas que os idealizadores de sua 

cenografia foram de novo Gilberto Trompowsky , juntamente com Fernando 

Valentim e Luis Peixoto, mas nada foi dito sobre este baile a não ser uma nota 

de elogio à decoração, mas sem descrições. Em 1937 já é possível perceber a 

importância deste baile para a sociedade carioca e principalmente como 

atração do carnaval, e a ansiedade e curiosidade em relação a decoração do 

espaço. 
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A medida que se aproxima o carnaval, mais e mais cresce o 
entusiasmo que reina em torno do Baile de Gala do Municipal a 
realizar-se com toda pompa e brilho na segunda-feira gorda. Em 
todas as rodas da nossa mais fina sociedade, não a outro assunto 
que não esta festa, a mais requintadamente e elegante do Carnaval 
Carioca, e que tem prestígio para atrair do estrangeiro figuras de 
projeção social, os trabalhos de decoração continuam ativos e é certo 
que o nosso municipal esta passando por uma transformação 
maravilhosa. (Correio da Manhã,04 de fevereiro de 1937)

Percebemos uma importância maior nas decorações pela suntuosidade 

a grandiosidade dos elementos utilizados pelos cenógrafos ,então cada vez 

mais se valorizava o cuidado com o espaço, principalmente em se tratando de 

um local tão glamouroso. Modificando o espaço com grandes adereços, 

pinturas, praticáveis, colaboravam para levar o lúdico para dentro do 

ambiente.Os cenógrafos de teatro acostumados a trabalhar com iluminação, 

sabiam quais as cores que deveriam ser aplicadas nos painéis para que 

fossem valorizados com as luzes, como se percebe a partir de 1937, no 

cuidado e na maior exploração da luminosidade, para valorizar a festa. 

Pode-se assegurar que o baile de gala resultará num magnífico 
triunfo mundano e artístico a julgar pela ansiedade com que a mais 
fina sociedade conta as horas que nos separam do momentoso 
acontecimento.E para receber sociedade tão fina, o Municipal 
entregue às mãos de Luiz Peixoto e Fritz, e à técnicos de 
comprovada competência, oferecerá uma visão de grandiosidade, 
suntuaria jamais vista até hoje. Palco e plateia-extensão considerável 
– trazidos para um mesmo plano formam um salão imenso, em que
os detalhes mais insignificantes da decoração são de um 
deslumbramento sem par. O ambiente surpreende pela maneira 
como se harmonizam o luxo mais suntuoso com o gosto mais 
requintado e a originalidade mais sutil. Cores harmoniosas se 
combinam e encantam os motivos plasmados nos painéis 
majestosos. Os efeitos de luz, lindos, sugestivos, pela sua beleza e 
execução(...).(Jornal do Brasil 07 de fevereiro de 1937) 
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No ano de 1938 foram encontradas poucas informações, observa-se 

algumas críticas referentes a administração que neste ano foi particular, e 

dizendo que no ano seguinte voltaria a ter uma maior preocupação com o 

requinte, e não a banalização e ganância presentes no baile daquele ano. 

Afirmava-se ainda que como em 1939, a prefeitura voltaria a estar a frente 

deste baile de gala e ele voltaria a reinar. Foi o que aconteceu com a temática 

do Rio Antigo –Brasil Colonial, com o retorno da valorização do nacional , com 

a importância de temas relacionados a nossa história como preservação da 

cultura carioca. 

Gilberto Trompowsky com seu talento de decorador soube como 
sempre, realizar a obra de assimilado bom gosto. É um artista 
prodigioso, com o dom de reviver os ambientes do passado. O Teatro 
Municipal graças a seu pincel, à sua arte e à sua poesia, segunda-
feira de carnaval viveu uma noite de intensa glória mundana. (Jornal 
do Brasil, 23 de fevereiro de 1939)

E a Segunda Guerra suspende os bailes...Mas não a folia! 
A década de quarenta foi marcada pela segunda Guerra Mundial , 

apesar do Brasil não estar envolvido diretamente na guerra( mesmo tendo 

enviado tropas), também foi afetado. Mesmo nos anos que antecederam a 

grande guerra, e também no pós guerra, no Rio de Janeiro o carnaval não 

Fig. 1- Cartaz do Baile no Municipal de 1937 
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parou, as atividades carnavalescas continuaram, e os bailes também. Porém, 

devido a Guerra, no Theatro Municipal, não ocorreram bailes no período de 

1943 a 1947, retornando apenas em 1948. 

A década de 40 começa com a população já acostumada com os novos 

espaços destinados a diversão carnavalesca, onde se programavam para 

assistir os desfiles ou participar dos bailes e das folias das ruas. No dia a dia 

dos cidadãos cariocas o rádio já se fazia presente para saber as notícias e 

também as atrações musicais, o cinema  estava em ascensão e com ele as 

imagens da guerra começavam a aparecer. Mas no Brasil apesar de se ter 

conhecimento da segunda Guerra Mundial, e de ter sido enviada uma pequena 

tropa, como política de boa vizinhança - estes acontecimentos eram noticiados 

a todo momento nas rádios e nos jornais da época - não houve interferência no 

carnaval carioca. Talvez tenha contribuído para que por alguns dias se 

esquecesse a tristeza que estava ocorrendo no exterior, distraindo a população 

com a alegria da festa. 

Os bailes de carnaval aumentam, e a cidade se ornamenta para receber 

os foliões. O baile de Gala do Municipal ainda é um dos mais esperados tanto 

pela elite , quanto para os observadores anônimos que esperavam para ver 

seus prediletos artistas de perto e avaliar as fantasias que fariam parte do 

concurso que passou a ocorrer no teatro desde 1936.  

Muitas decorações dos bailes utilizavam temas nacionalistas, mas no 

Baile do theatro Municipal, houve uma integração de temas , em que se 

referiam a elementos da nossa cultura mas também a momentos históricos 

como Idade Média e outros países, como a China, Itália, Portugal por exemplo. 

O baile de 1940 foi “Uma Noite Medieval”, tal como destaca a descrição do 

Jornal Correio da Manhã com relação a sua cenografia: 

O contraste é perfeito. Castelo descomunal se ergue. Torres 
pontudas e orgulhosas , muralhas rudes e atlas compõem cenários 
deslumbrantes de beleza , luxo e esplendor. A ideia inicial traduz 
beleza e poder, todas as linhas pilares e nervuras , sobem a alturas 
vertiginosas. As torres obrigam a olhar o céu magnificamente criado e 
os cumes são coroados e pináculos. Manifesta-se depois  da 
destruição todo o esforço do arquiteto. O impulso ascensional do 
olhar é quebrado pelo alarido que lançam os estranhos e quase 
loucos hóspedes no vasto salão medieval cheio de pompa.( Correio 
da Manhã,08 de fevereiro de 1940) 
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“No ano de 1941 a temática foi “Andaluzia” e em 1942 foi intitulado Selva 

Brasileira e  foi feita  uma filmagem de Orson Wells durante o baile . Entre 1943 

e 1947 não ocorreram bailes no Municipal devido a segunda guerra mundial. 

Em 1949 a noite chinesa tomou conta da festa.” 

Num ambiente delicioso de Noite Chinesa onde nem mesmo um 
grande dragão faltava movendo-se em círculo no alto do teto. Isso as 
lanternas tipicamente chinesas e o pagode armado no fundo do 
palco, associado ao impressionante colorido jogo de luz, deram ao 
Municipal um ambiente adorável e que dificil se torna descrever. A 
verdade porém é que ao se entrar ali, tinha-se a impressão de estar 
vivendo um conto de fadas, numa região maravilhosa. Correio da 
Manhã,07 de fevereiro de 1949) 

Novos veículos para um carnaval renovado: a Televisão como 
multiplicadora de discursos carnavalescos 

Nos anos cinqüenta surge um aparelho que veio revolucionar o dia a dia 

das pessoas: A televisão. Antes do surgimento desta nova máquina de sonhos, 

prevalecia o rádio. Ainda que fossem poucos aparelhos no início da década de 

50, as pessoas iam se acostumando aos poucos com esta novidade, e no 

decorrer da década foi-se percebendo a utilidade desta nova ferramenta não 

apenas para receber notícias e visualizá-las, como também para o lazer 

através de programas de auditório e novelas. A cobertura jornalística passou a 

contar com mais uma fonte de informação a visual, que antes se restringia 

somente aos cinemas. O carnaval passa ser um foco importante de imagens, 

tanto a festa de rua como os bailes passam a fazer pequenas transmissões por 

parte desta nova mídia que surge. Alguns bailes eram mais aguardados, no 

caso do Municipal ele já tinha uma tradição envolvida, que gerava a 

curiosidade e ansiedade das pessoas por quaisquer imagens desta festa. As 

imagens eram em preto e branco e mostravam superficialmente o ambiente, 

bem como sua decoração, dando ênfase aos foliões e no seu divertimento. A 

cobertura jornalística no carnaval desta época ainda tem sua força maior na 

imprensa escrita, mas aos poucos a televisão vai ganhando mais espaço e 

adeptos. 

Nosso carnaval passou a ser registrado por documentários estrangeiros, 

mas estes não eram exibidos no Brasil, embora fosse uma excelente 
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divulgação da festa, muitos deles já coloridos.Conforme a televisão aumenta 

seu espaço, passa então a filmar o carnaval: as escolas de samba, os desfile 

dos blocos e os bailes carnavalesco nestes as pessoas se permitem despir de 

preconceitos, se desligando da realidade social imposta pela sociedade 

carioca. Esse anonimato era corroborado pelo fato que em algumas 

transmissões as imagens não eram muito nítidas e muitos se tranquilizavam 

pelas fantasias e as máscaras, que contribuiam para que alguns foliões 

tivessem uma atitude comportamental não adequada com seu dia-a-dia, 

assumindo um personagem e se libertando das amarras do exigido como 

“ideal” – tudo isso regado a muito álcool. Com relação as festas das elites e a 

televisão, as críticas sobre a conduta dos frequentadores aumentaram.  

Queiroz abaixo transcrevendo alguns comportamentos de determinadas 

camadas sociais.  

Num primeiro lance de olhos, o grande baile carnavalesco do Rio 
parece corroborar as opiniões daqueles que o veem como uma orgia 
desenfreada, como uma desordem total ritmada pelos grandes 
tambores africanos. A multidão como se protege o folião com o 
anonimato, permitindo-lhe exprimir abertamente suas tendências à 
bebedeira, ao desregramento, habitualmente reprimidos na vida 
cotidiana. Instalar-se-ia então uma inversão de valores: o que era 
proibido não é o mais, sabedoria e pudor são submetidos as escárnio 
e provocam o riso. É esta a interpretação habitual dos bailes, que se 
estende ao próprio Carnaval, encontrada tanto entre os estudiosos de 
Ciências Sociais que buscaram compreender os problemas 
colocados pela festa, como entre os jornalistas e os próprios foliões. 
Obedecem todos as desejo de encontrar uma explicação para aquilo 
que parece uma réplica do original.(QUEIROZ,1999,pag.148) 

Independente do que a imprensa noticiava com relação aos bailes 

carnavalescos o público só fazia aumentar, e com isso a concorrência para as 

decorações ficava cada vez mais acirrada. Surgiam mais projetos, cenógrafos, 

e cada vez mais os foliões se deliciavam com os ambientes da festa. As 

temáticas na década de cinquenta variaram muito, em 1950 temos Carnaval 

em Veneza de Mário Conde. Transportando elementos como as máscaras tão 

conhecidas e gôndolas. 

O Theatro Municipal da a impressão de um autêntico palácio 
veneziano da época dos Doges. Tudo ali foi devidamente estudado e 
executado. (...).No teto por exemplo foram instaladas diversas 
bambolinas que imitam de modo perfeito as vitreaux da época. As 
frisas e os camarotes foram transformadas em belíssimas gôndolas 
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que impressionam, pelo tom harmonioso do seu colorido.(...). Na 
boca de cena e nos camarotes do Presidente da República e do 
Prefeito foram instaladas meias máscaras, com rendas venezianas 
que causam um bom efeito decorativo. (...) Trata-se sem dúvida de 
um conjunto magnífico onde se sobressaí a catedral de São Marcos, 
o restante do teatro esta ornamentado com gôndolas, postes de
palácio com casais românticos em colóquio. Complementam a 
decoração diversos painéis representando figuras da época.( Correio 
da Manhã,22 de fevereiro de 1950) 

Em 1951 e em 1952 temos dois reinados: O de Netuno e o de Momo, 

ambos com decoração de Mário Conde.  No ano de 51 a novidade ficou por 

conta da iluminação com holofotes contribuindo para que o povo pudesse 

assistir ao desfile das fantasias dos participantes desta grande festa. Retorna-

se a realizar cenografias referentes ao Rio de Janeiro no Reinado de Momo, e 

percebem-se também elementos presentes no carnaval: máscaras, as 

fantasias mais usadas.   Em 1953, há o retorno do Rio Antigo, com o cenógrafo 

Gilberto Trompovsky.  Sobre este baile é comentado: “ Não é uma decoração 

rica como muitas outras já efetuadas naquela casa de espetáculos, contudo 

pela singeleza, bom gosto e disposição artística dos motivos que inspiraram o 

tema, por certo agradará plenamente.” (Correio da Manhã,18 de fevereiro de 

1953) 

No baile de 1953 voltamos ao Rio Antigo como veremos na imagem seguinte: 

        Figura 1 
Baile no Municipal-1951 

Reino de Netuno 
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Sejam nos jornais, revistas, rádios, cinema, e mais adiante pela 

televisão, modas são ditadas e as propagandas mostram novas culturas, 

enquanto nos bailes nota-se uma maior utilização de cores e luzes favorecendo 

as cenografias. Em 1954 com a temática “Galera” inspirada segundo o 

cenógrafo Fernando Pamplona em Portugal temos “o jogo de luzes inúmeras 

velas que serão espalhadas pelo recinto prometem dar intenso colorido e 

movimento ao ambiente” 

Em 1955, Mário Conde recorre ao tema Mil e uma Noites-Carna de Ali 

Babá. Com esta descrição, percebemos o imaginário coletivo dos filmes e das 

histórias como Ali Babá e os quarenta ladrões, Sherazade, entre outros que 

são inspirações pois fazem parte do universo vivenciado através dos livros e 

filmes, com os quais havia a identificação para os participantes das festas e 

leitores dos jornais e revistas. Estereótipos que muitas vezes são absorvidos e 

representados pelos foliões através de fantasias. 

Em 1956 surge uma temática que não havia sido realizada até então, 

uma novidade. A Arte Moderna, e com estas temáticas geraram uma seqüência 

de decorações dos principais movimentos artísticos, como foi o caso do tema 

Abstracionista de Roberto Burle Marx desenvolvida por Fernando Pamplona. 

As imagens a partir daqui passam a fugir do figurativismo e optar pela 

utilização de elementos geométricos ou outras formas, cores, linhas em um 

conjunto de união perfeita de uma ambiente de símbolos referentes a 

Fig. 2-Baile no Municipal-1953 
 Carnaval do Rio Antigo 
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determinados movimentos artísticos: Abstracionismo, Expressionismo, 

Cubismo, Op Arte.  

No ano de 1957 e 1958 a decoração passa a ser elaborada por 

Fernando Pamplona e Roberto L. de Carvalho, na primeira houve uma volta ao 

Arte Colonial-Rio Antigo e em 1958 percebe-se uma desterritorialização 

invadindo o Municipal trazendo elementos de outro continente, o Africano.  O 

Carnaval na África trouxe elementos típicos como as máscaras, nesta época a 

televisão já fazia cobertura do baile. 

m 1959 há uma volta a elementos que fizeram parte do repertorio 

decorativo do carnaval de 1932, como: pierrot, colombina e arlequim, porém 

estilizadas, com uma nova linguagem visual . E depois mais a frente, em 1963, 

o tema se repetirá com Arlequinadas de Arlindo Rodrigues tendo outra estética,

remetendo mais uma vez a Commédia Dell´ Arte. 

A invasão colorida e estonteante das Vanguardas 

A Arte Moderna se faz presente em grande parte das cenografias dos 

carnavais do Municipal na década de 60. A Televisão agora faz parte do 

cotidiano da população trazendo uma aproximação entre as classes através do 

maior conhecimento e acesso às informações com mais facilidade e rapidez. 

Isso contribuiu para as novas tendências que apareciam, e um maior 

conhecimento por parte da população das antigas, e a modernidade que se 

instaurava passa a ser apresentada como, por exemplo, com maior freqüência 

no interior dos bailes, uma forma talvez de mantê-lo no roteiro internacional no 

Touring Club. 

A partir dos anos 1960, o papel das decorações carnavalescas 
estaria relacionado com sua capacidade de transformar determinados 
espaços em territórios festivos  e cenários espetaculares. Estes 
espaços são socialmente construídos por negociações que definem 
seus usos, no sentido em que ornamenta-los funcionou como uma 
forma de atrair novamente o público para o centro do Rio de Janeiro 
com o apelo da festa e do turismo internacional. Mais do que buscar 
uma identidade simbólica, a espetacularização destas ornamentações 
buscou também usar o carnaval como veículo para novas linguagens 
artísticas. Suas temáticas substituem, sem abandona-los totalmente 
os motivos veneziano por outros tais como lendas afro-brasileiras e 
até movimentos de arte moderna como op-art e cubismo.A 
permanência do carnaval associa-se à imagem da festa como um 
grande evento turístico, e a partir de então, a luta para evitar seu 
desgaste e mantê-lo no roteiro internacional acabaria por acirrar a 
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competição não mais restrita aos cenógrafos. A decoração 
carnavalesca torna-se também atraente para outros profissionais, 
sobretudo aqueles oriundos da Escola Nacional de Belas 
Artes(CAVALCANTI,2009,pag.76). 

O primeiro baile foi Turbilhão em 1960 de Newton de Sá, segundo o 

jornal O Globo “Trata-se de uma alegoria carnavalesca bem alegre e inspirada 

na Arte Cubista de Picasso, destacando-se o contraste dos desenhos de 

meias-luas arredondadas.” A Arte Moderna passa a ser conhecida por todas as 

classes sociais, em parte graças a televisão e a divulgação de grandes 

cenografias seja nos bailes ou nas escolas de samba.  

A Abstração esteve presente nos bailes de 61, 62 e 66, o primeiro 

evento teve como título Motivos Concretos, também de Newton de Sá. 

 

O segundo foi uma homenagem a Miró intitulando-se Rondó-Miró de Ubi 

Bava e Lito Cavalcanti, seguindo a estilização do artista, e o de 1966 foi Op 

Arte de Ivan Raisinger e Ieve Freire. Este último foi praticamente 

contemporâneo ao movimento artístico que passa a ganhar força em 1964. 

Fig. 4-Baile no Municipal-1961 
Motivos Concretos 
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Em 1963, o baile do Municipal volta a um tema antigo a Commédia 

dell´arte,com o tema, O Municipal se vestiu de arlequim, um dos personagens  

importantes deste gênero teatral.       

Em 1964,1965, 1967, voltam às decorações de temas ligadas a 

valorização nacional: Brasiliana de Arlindo Rodrigues, Debret -Rio Antigo 

Romântico de Francisco Ferreira, e Folia Carioca de Pamplona. 

Arlindo Rodrigues procurou usar em sua decoração, essencialmente 
motivos nacionais, como o próprio nome Brasiliana esta indicando. 
Há o uso de profusão do verde e amarelo alem de uma acertada 
distribuição de outras tonalidades, como o vermelho. Que dominara 
toda a ornamentação do balcão simples. No foyer serão 
dependurados ao teto grandes lanternas, umas em forma de balões, 
ou semelhante a laranjas além de gigantescas rosetas, motivos que 
serão aplicados também no palco e no salão propriamente dito, 
embora em menor tamanho.(O JORNAL,04 de fevereiro de 1964) 

Os carnavais de 1968 e 1969, foram dois carnavais de cenografias 

completamente diferentes, o primeiro foi Amor a Margarida, no qual foi 

enaltecendo a flor e o amor numa alusão ao movimento  hippie, o cenógrafo foi 

Pedrini. 

O segundo foi uma comissão de cenógrafos estudantes da Escola de 

Belas Artes. Era formado por Ivone Gordalina Soares, Liana Silveira e Lincoln 

Nogueira, sob coordenação de Liana que na época era professora da Escola 

Fig. 5-Baile no Municipal-1962 
 Rondo Miró 

Fig. 6-Baile no Municipal-1966 
Op Arte 
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de Belas Artes, e o projeto foi feito principalmente para os turistas. Trouxe 

algumas inovações como o uso de vime e tinta fluorescente além de painéis 

feitos com desenhos a mão livre. 

O tema será Sambacor de autoria da equipe da professora Liana 
Silveira da EBA que a vários anos concorre. Uma das principais 
inovações é a utilização de desenhos a mão livre para os painéis 
decorativos. Outro aspecto novo é o uso do vime, como trabalho 
típico de artesanato. Um enorme pássaro de vime será pendurado no 
meio do salão. O projeto completa-se com a aplicação de iluminação 
eletrônica.(Jornal do Brasil,02 de fevereiro de 1969) 

Com o intuito de continuar o sucesso das decorações da década de 

1960, em 1970 a temática foi Gala Policromática confeccionada por Mario 

Monteiro, Heli Celano, Monteiro Filho e Manoel Ribeiro, seguindo a mesma 

linha de Sambacor de 1969. Houve um aproveitamento das luzes e cores no 

interior do teatro com elementos em forma de círculo, brincando com as cores 

e trouxe uma inovação também com uma decoração da passarela externa 

combinando com a interior. 

 “O baile do Municipal o templo da loucura da maior das festas 
fechadas do nosso carnaval , o baile do municipal o templo da 
cultura- transformado durante algumas horas num cenário colorido de 
delírio e animação. Tudo contribuiu para fazer do baile de segunda-
feira o maior e mais brilhante dos últimos anos. A começar pela 
decoração despojada quase simples , mas de grande efeito. 
Denominada oficialmente de Gala Policrômica, foi definida por um 
artista por formada de elementos concretos.Simplificando o salão 
estava ornamentado de alto abaixo de círculos coloridos.” .(Jornal do 
Brasil, caderno B,12 de fevereiro de 1970,pag.3) 

Pode-se então perceber que os focos foram às cores, o círculo usado 

serviu apenas como palheta cromática, a utilização das luzes sobre os círculos 

multi- coloridos faziam o efeito, mas tudo isso não deixa de ser uma forma de 

abstração. Em 1971 a cenografia foi Carnaval na Bahia, o que tinha de Bahia 

eram as baianas pintadas nas paredes, retomando a valorização da identidade 

nacional . Em 1972 temos a volta do cenógrafo Pamplona com Feliz Universo 

Mágico Ozonizado com o uso de muito plástico na decoração, e a partir de 

1973 os desfiles de fantasia são transferidos totalmente do Municipal 
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Em 1973 a decoração cenográfica do Municipal fica a cargo, da equipe 

formada por Rosa Magalhães, Lícia Lacerda e Lígia Parasoli. 

“Intitulava-se- Caleidoscópio, novamente o espaço carnavalesco 
recebe uma abstração a decoração com lindos efeitos visuais 
parecidos com vitrais que refletiam os efeitos das luzes.” Decoração 
do Municipal- Caleidoscópio deverá estar concluído na próxima 
semana- serão utilizadas dezenas de lâmpadas e os efeitos de luz e 
cor serão realçados pelo plástico.” (O GLOBO,12 de fevereiro de 
1976) 

Segundo Lícia Lacerda o grupo estava desde o ano anterior em que 

ficaram em segundo lugar , trabalhando e analisando as cores , e tiveram 

inspiração nas pinturas de Vasarely, os materiais utilizados foram 

principalmente o plástico e claro as pinturas dos painéis. 

Em 1974 retoma-se o tema cubismo, baseado nas obras de Pablo 

Picasso, intitulado O Mundo Mágico de Pablo Picasso ou Os Pássaros como 

ficou mais conhecida, realizado por Adir Botelho.  

Fig.7- Baile no Municipal-1970 
 Gala Policromática 

 Fig. 8-Baile no Municipal-1972 
Feliz Universo Mágico Ozonizado 
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Com a decoração Nostalgia dos Anos Dourados e sem saber que seria o 

último baile, a decoração de 1975 optou por: “enfeites em estilo Belle Époque e 

Art-Nouveau”, que contribuem para remeter ao passado e relembrar com 

saudade dos antigos carnavais no Grande Theatro Municipal, que 

atravessaram gerações e consagraram trinta e oito bailes, em cinco décadas 

diferentes. A decoração com diversos tons de dourado estava muito bem 

confeccionada, mas isso não contribuiu para diminuir as críticas que só fizeram 

aumentar, e conseguir mais adeptos através da opinião pública. O argumento 

utilizado era o de que a festa ia destruir o patrimônio histórico nacional. O JB 

publicou “Municipal último reduto dos foliões de salão. Não deve resistir às 

múltiplas investidas dos que defendem a conservação do prédio, já acuado 

pelas ameaças subterrâneas do metrô e das infiltrações de água.” (Jornal do 

Brasil 16 de fevereiro de 1975) O diretor do municipal José Mauro Gonçalves, 

declarou para a Fato e Fotos: “Aqui não é lugar para o baile, ele tem que ser 

realizado em outro local, apesar de não estar causando danos às suas 

instalações. A meu ver, o teatro deve ser usado apenas para fins 

culturais.”(FATOS E FOTOS, 03 de março de 1975,pag.20) Como notamos 

devido a pressão da opinião pública e política foi resolvido que não mais teria 

em seu interior os Bailes de Gala Carnavalescos. O último ocorreu no O último 

ocorreu no dia 10 de fevereiro de 1975. 

Então se fecha a cortina e termina um espetáculo, o grande Theatro 

Municipal ícone cultural do Rio de Janeiro que contribuiu com tantas atrações 

Fig.9- Baile no Municipal-1973 
 Caleidoscópio 

Fig.10- Baile no Municipal-1974 
O Mundo fantástico de Pablo Picasso 
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para a cidade foi responsável por 38 bailes de gala carnavalescos, que 

começaram em 1932 e terminaram em 1975, passaram por diferentes 

gerações, mas sobreviveram em meio a vários acontecimentos históricos, 

muitas transformações culturais e políticas, mas permanecendo como um dos 

maiores eventos carnavalescos da segunda-feira gorda. Suas cenografias 

trouxeram inovação, criatividade e muita competência, desfilaram em seus 

ambientes: imagens figurativas, abstratas, nos remetendo a códigos visuais 

específicos, sejam por analogia com personagens, movimentos artísticos e 

históricos. Permitindo com isso que muitas pessoas se deleitassem no seu 

interior de fantasia, e marcando seu lugar no carnaval. Suas informações 

visuais nos permitiram vislumbrar e perceber as  diferentes abordagens de um 

dos maiores bailes cariocas . 
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A bibliofilia e a construção das identidades: o caso do ex-líbris 

de Friedrich Traumann 

Marco Antonio Neves SOARES (UEL)1 

Resumo 

Este trabalho pretende apresentar as problematizações em torno do ex-líbris de 

Friedrich Traumann, a fim de discutir a presença de valores e categorias na 

constituição das identidades judaico-alemãs, na passagem do século XIX para 

o XX. Ex-Líbris é uma vinheta ou estampa que bibliófilos colocam em seus 

livros, e que grosso modo delineia as ligações afetivas, mas também objetivas 

entre o apreciador ou colecionador de livros e seus exemplares. O ex-líbris de 

Friedrich Traumann foi desenhado por Ilna Ewers-Wunderwald entre 1920 e 

1921, e esteticamente se insere no Jugendstill, movimento da arte e da 

arquitetura alemã, então em voga. Ele substitui um anterior, feito pela mesma 

artista, que trazia representações mais abstratas para retratar um jovem 

advogado judeu emancipado residente em Düsseldorf até 1936. 

Palavras chave: Ex-líbris, judeus alemães, identidades. 

1. Introdução

A ligação afetiva com os livros ou bibliofilia é uma sensibilidade 

moderna, nascida junto com a prensa de tipos móveis, criada por  Johannes 

Gutenberg no século XV. O impacto desta invenção na mentalidade dos 

homens foi rapida e avassaladora. Em menos de um século viu-se a 

decadência ou quase desaparecimento do volume manuscrito, o surgimento e 

1 Doutor em História, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de 
Londrina. Email: samusque@gmail.com 
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desaparecimento do livro pré-moderno ou incunábulo e nascer o chamado livro 

moderno, como podemos designar os volumes que costumeiramente nos caem 

nas mãos, que tiveram suas formas definidas mais claramente na segunda 

metade do século XVI. (SOARES, 2001).  

A bibliofilia desenvolveu-se nos meios burgueses ao mesmo tempo em 

que se desenvolvia a imprensa. No período renascentista as bibliotecas 

particulares passaram a ter um cômodo próprio nos palazzi de diversas cidades 

italianas, e se tornaram, sobretudo, um sinal de ostentação e riqueza das 

famílias de proeminentes e da corte papal, que atribuíam aos livros valores 

relacionados com conhecimento, mas também os viam como símbolo de poder, 

riqueza, bom gosto e finesse. 

A relação estabelecida com os livros pode ser vislumbrada e analisada a 

partir dos sinais identitários a que se vinculam, ou seja, à construção de visões 

de mundo e à comunhão com um espírito de tempo, o que implica em perceber 

esses elementos em suas formas plurais e elásticas, pois sua dinâmica varia 

no tempo e no espaço e está moldada por atitudes simultaneamente objetivas 

e subjetivas. (BARTH, 1998) 

Este estudo debruça-se especificamente em compreender como o 

universo dos objetos bibliográficos engendra atitudes e sensibilidades que 

podem ser investigadas a partir de uma espécie de expressão objetiva desses 

sentimentos, a sua representação sob a forma de um ex-líbris. O ex-líbris é 

uma estampa ou vinheta que o bibliófilo colocava em seus livros, como um 

sinal de posse ou propriedade2. O que pretende ser mostrado aqui é que essa 

apropriação diz muito das variações identitárias do proprietário, sendo uma 

fonte singular para o estudo delas e de suas marcações, sejam étnicas, de 

classe, valores, ou grupos de pertença. 

2. judaísmo e cultura europeia

Quando em 1877 nasceu Friedrich Ernst Traumann, seu pai, Julius 

Caesar Traumann um homem imerso na cultura europeia, já tinha aproveitado 

2 O ex-libris é colado junto à contra-capa ou página de rosto de um livro. Possui alguns 
elementos essenciais, como o nome do proprietário, alguma inscrição, uma gravura e a 
expressão latina. Cf.  International Federation of ex-Libris Societies – FISAE em www.fisae.org 
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a oportunidade dadas ao judeu alemão e se formado advogado pela 

Universidade de Berlim, não sem antes converter-se ao luteranismo. A 

conversão de judeus ao cristianismo servia como uma estratégia para a 

ocupação dos postos ocupacionais recém abertos na Alemanha, e geralmente 

acompanhava uma alteração dos nomes tradicionais. Sua carreira foi 

meteórica, amealhando clientes fora dos meios judaicos, o que propiciou uma 

rápida ascensão econômica e um reconhecimento nos círculos políticos e 

eruditos extra-judaicos. O jovem Friedrich seguiu os passos do pai e também 

cursou direito na capital do império, voltando posteriormente à cidade de 

Colônia, onde nasceu. É visível o impacto das produções culturais da Europa 

na formação de Friedrich, pois no seu universo acadêmico, social, cultural ou 

econômico, os traços de uma valoração universalista, são facilmente 

identificáveis.(SPITZER, 201 

 Nos anos de formação universitária em Berlim, em meados da década 

de 1890, Friedrich Ernst Traumann encontrou um ambiente paradoxal. Ao 

mesmo tempo em que se encantava com o direito, com a filosofia e com a 

literatura, encontrando um ambiente propício aos debates acadêmico-culturais, 

também se deu conta da presença do antissemitismo que na Universidade e 

nos meios políticos deixava de ser latente, uma vez que, “todos os partidos e 

movimentos nacionalistas ou conservadores haviam se impregnado de anti-

semitismo em grau mais ou menos acentuado”. (POLIAKOV, 1985:75-76) 

Convertido ao luteranismo, conquistou um círculo de amigos influentes, parte 

deles herdada das relações políticas de seu pai, pessoas ligadas ao Partido 

Social-Democrata e ao universo erudito de Berlim, que congregava tanto os 

membros da aristocracia prussiana quanto da alta burguesia. Para o Friedrich 

Traumann, a Bildung3 foi a forma que o permitiu integrar-se na burguesia 

alemã, como classe média e como membro da sociedade civil. (MAGNUS, 

1997:10) 

 O jovem advogado estabeleceu-se em Düsseldorf, conquistando uma 

carteira de clientes que o permitiu uma vida aburguesada e cosmopolita, 

viajando constantemente para Berlim e para outras cidades europeias, como 

3 Bildung é compreendida como formação, práticas de leitura do mundo através de incessante 
processo de conhecimento; em um sentido lato também é definida como cultura Cf. WEBER: 
2012. 
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forma de experimentar o mundo e suas diferentes culturas: literatura, música, 

arquitetura, geografia. Convém lembrar que os livros de viagens se tornaram 

populares na Alemanha ao mesmo tempo em que as cátedras de geografia 

eram fundadas em diferentes universidades alemãs (CAPEL,1989). No entanto 

há que considerar que durante o período da primeira guerra, teve que evitar 

suas jornadas, recolhendo-se à suas leituras, seus estudos e à sua carreira. 

Foi nos salões berlinenses que o advogado conheceu Else Luise 

Henriette Joens, dez anos mais nova, ex esposa e viúva do barão Ludwig 

Julius von Negri, com o qual tivera uma filho, Karl Theodor . Transitava com 

desenvoltura pelos universos eruditos, devido à sua formação musical e ao seu 

amplo conhecimento sobre o mundo lírico-operístico da Europa. Sua família, 

assim como a de Friedrich, era da mesma localidade, Colônia, cidade onde se 

casaram em 07 de maio de 1917.  

Ele com quarenta anos, ela com trinta, os primeiros anos de casamento 

foram marcados por viagens, estações líricas e discussões eruditas e 

acadêmicas sobre arte, história e filosofia. O amor aos livros ampliou-se na 

mesma medida em que crescia os títulos presentes na biblioteca do casal, que 

residia no número 14 da rua Glücksburger em Düsseldorf. Esse apego fez com 

que o casal Friedrich e Else  Traumann encomendasse à amiga Ilna Ewers-

Wunderwald a composição de um ex-libris para marcar, dar característica e 

valor especiais a alguns dos títulos. 

2. A construção do olhar e a representação de valores

Ilna Carolina Ewers-Wunderwald (1878-1957), pintora, ilustradora e 

desenhista, tinha grande destaque na cena artistico-literária da Alemanha no 

início do século XX. Era casada com o escritor e dramaturgo Hans Heinz 

Ewers, e havia marcado sua presença nos círculos vanguardistas que se 

desenvolveram na Europa na virada do século.  

Amiga do casal Traumann, foi escolhida talvez por ser próxima do 

convívio deles, já que frequentavam os mesmos salões artísticos e se 

encontravam nos mesmos ambientes sociais. Essa proximidade está presente 

na composição de Ilna Ewers-Wunderwald, que está sob a guarda do Centro 
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de Documentação e Pesquisa Histórica – CDPH, da Universidade Estadual de 

Londrina, como parte do Fundo Michael Traumann. 

A composição em Jugendstil, a expressão alemã do art-nouveau, é em 

formato retangular, feito em bico de pena, com um motivo animal ao seu 

centro, devidamente emoldurada, com um falso passe-partout que impõe uma 

outra moldura onde está localizada uma faixa preta cujas interseções formam 

quadrados determinados. Na parte superior o nome “Dr. Fritz Traumann”, em 

ambas laterais “und seine gute Frau” (“e sua boa esposa”) e na borda inferior a 

data da composição, “7. mai 1920” trazendo ao centro a identificação da artista. 

A inscrição usa elementos em caixa alta, composta por blocos, cujos 

caracteres sem serifa tem traços alongados e cabeça de fonte ocupa o quarto 

superior do espaço entre linhas. O estilo da peça denota o gosto fin-de-siècle 

do casal, mais afinados esteticamente com as expressões do século XIX, uma 

vez que corresponde aos anos de juventude do já respeitado advogado de 

Düsseldorf. 

O motivo do estudo para ex-líbris de Ilna Ewers-Wunderwald traz ao 

centro um casal de pinguim-imperador, sendo o macho altivo e curioso e a 

fêmea, levemente abrigada pelo parceiro, parece cantar uma ária. No campo 

das representações, pinguins denotariam agilidade e capacidade para 

transformações e ânsia em querer compreender o mundo. O fundo que envolve 

o casal de pinguins traz uma manhã glacial e clara, com um lago degelado

cercado por montes. Apesar da paisagem antártica, Ewers-Wunderwald 

apresenta uma cena calorosa, o que poderia significar a harmonia do casal, e 

esta harmonia deveria estar estampadas nos livros mais representativos das 

suas afinidades. 
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A criação de Ewers-Wundewald, embora indicasse e exprimisse a união 

do casal Traumann, ela não foi adotada. As razões para a não-adoção da arte 

como ex-líbris são obscuras. A artista então compôs outro, onde desapareceu 

a alegoria da esposa e a informação biobibliográfica faz referências diretas à 

história de vida do próprio Friedrich Ernest Traumann.  

3. Uma representação do “novo homem alemão”

Em substituição à cena glacial da primeira estampa, Ilna Ewers-

Wunderwald compôs outra cujos originais se perderam. Ela é composta por 

uma cegonha, que está apoiada com sua perna esquerda sobre o Bürgerlichs 

Gesetzbuch, o Código Civil, em vigor desde 1900. O pássaro, que representa a 

piedade filial e a capacidade migratória (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

1999:218), se sustenta no corpus legal que garantiu a emancipação, 

estabelecendo um dialogismo com a origem judaica de Friedrich Ernst e sua 

formação em direito, o que lhe outorgou a vigilância do cumprimento dos 
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dispositivos legais. A outra perna da cegonha, levantada como se fosse mudar 

o passo, está pronta para apoiar-se sobre dois livros, um aberto e outro que o

sustenta, de onde pode se ler seu título, Faust, o Fausto de Goethe. Sobre este 

conjunto de dois livros, uma salamandra está bem atenta, parece temer ser 

pisoteada ou devorada pela grande ave. Salamandras, como as cobras, são 

símbolos do fogo, trazem os signos telúricos da relação que o mundo 

subterrâneo estabelece com a superfície, o que poderia ser compreendido 

como a relação teoria/prática, já que estão associadas aos ofícios e à 

metalurgia, representações ligadas ao mundo prático (IDEM:798). Um 

arabesque floral serve de decoração de fundo, de onde se sobressai a 

expressão “Dr. Fr. Traumann”, e abaixo do bico do pássaro, a continuação da 

inscrição: “ex libris”. Esses escritemas, que tipificam a fonte ou o caractere, 

estão compostos com serifa, em uma espécie bastarda que não respeita a 

proporcionalidade entre as letras, algo bastante característico do Jugendstill. 

Todos esses elementos estão emoldurados por uma borda que alternam 

quadrículos brancos e pretos, e fora desta borda, no canto direito da vinheta, a 

assinatura da artista plástica, por extenso em letras manuscritas.  
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Estima-se que os estudos e a composição deste ex-líbris tenham sido 

feitos entre 1920 e 1921, sendo a partir dai adotado por Friedrich Traumann, 

mas não pela sua esposa, na medida em que um livro atestadamente 

pertencente a ela, por trazer sua assinatura e data na parte superior da contra-

guarda registradas a grafite , com uma temática cara ao casal, história antiga, 

o livro de Günther Roeder, intitulado Urkunden zur Religion des alten Ägypten

(Documentos sobre a religião do antigo Egito), publicado em Jena em 1915 não 

traz o ex-líbris em nenhum dos locais convencionados. 

Já a tradução feita por Johan Jakob Christian Donner dos textos de 

Eurípedes para o alemão, publicado em três volumes pela editora Winter’sche 

de Leipzig em 1876, mereceu um tratamento um tanto diferente. Todos eles 

trazem a vinheta na contracapa e intervenções das gerações futuras, visando 

garantir a integridade dos volumes, o que denota um apreço especial pelo 

conjunto, não apenas pelo que representou para os estudos clássicos 
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germânicos, mas, sobretudo pela possibilidade do título remontar a Julius 

Caesar, pai de Friedrich. 

Ilna Ewers Wunderwald captou com sagacidade a personalidade de 

Friedrich, pois seu ex-líbris nos indica um homem forte, austero, com inflamado 

senso de justiça, um pouco solitário e com dificuldades de se envolver em 

questões mais práticas, ordinárias e cotidianas, como preparar seu próprio 

banho. (IPAC,1995:52) 

O contraponto cegonha/salamandra também pode indicar essas 

dificuldades com as ocupações hodiernas, já que a cegonha é uma ave que se 

alimenta delas e a ameaça com sua perna direita, com seu próximo passo, em 

uma tensão entre dois universos, o universo da especulação e do pensamento 

e o universo das ações e dos eventos rotineiros. Esta perspectiva nunca deixou 

de estar no horizonte das probabilidades do advogado, uma vez que concebia 

que o exercício da liberdade estava determinada pela escolha de conhecer 

aquilo que o homem produziu de esteticamente bom e moralmente elevado Isto 

porque ele era um homem acostumado a cultivar-se, a traçar seu caminho 

formativo a partir de suas afinidades eletivas, por isso reconhecia que a 

“educação estética [...] embora factível, não pode ser inteiramente realizada. 

[...] A humanidade jamais será plenamente emancipada, mas o indivíduo que 

se cultiva e enobrece moralmente não renuncia à esperança de um dia vir a ser 

livre” (SUZUKI, 1991:11).  
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Os títulos oferecem subsídios para afirmar que os interesses mais 

cultivados pelo advogado de Düsseldorf estavam a filosofia, a biografia, o 

teatro e a literatura, secundariamente se ocupava também em ler livros de 

história. Mas essas preferências variavam muito, devido as características 

extensivas da leituras de Traumann (CHARTIER, 1999; 2001). Também é 

necessário apontar que a colagem da vinheta nos seus livros não era aplicada 

a todos os títulos, como se espera de um bibliófilo, mas naqueles que 

possuíam significações especiais à sua formação, como a história da família 

Mendelssohn, obra de Sebastian Hensel, publicada em Leipzig em 1924. O 

autor, conta a história dos Mendelssohn a partir dos diários e anotações de sua 

mãe, a pianista Fanny Mendelssohn Hensel. Autor e leitor eram de origem 

judaica, que através da emancipação adentraram o mundo civil, mesmo que 

abdicando das tradições ancestrais, pelas conversões que os conduziram ao 

luteranismo, havendo portanto influxos entre  ambos, marcados pelas 

experiências comuns que tiveram, culminando com a conquista da plena 

cidadania. 

Outra obra que traz a marca pessoal de Friedrich Traumann é a biografia 

de Napoleão Bonaparte editada por Friedrich Kircheisen, provavelmente em 

1910 pela editora Robert Voos de Stuttgart. Intitulada Napoleon. Der Feldherr, 

Staatsmann und Mensch in seinen Werken (Napoleão. O comandante, 

estadista e o homem através de suas obras) contextualiza as ações 

napoleônicas na Europa, assim como o impacto dessas realizações nas terras 

alemãs. O período napoleônico merecia destaque entre os  interesses de 

Friedrich devido a dois motivos: a presença francesa em sua Colônia natal e a 

autonomia conquistada pelos judeus da região durante a ocupação 

napoleônica. No entanto foi Napoleão quem fechou a universidade de Colônia, 

uma das mais antigas da Europa, reaberta somente em 1919, o que fazia o 

advogado posicionar-se criticamente sobre a presença da cultura francesa na 

cultura de expressão alemã. A mais visível desta critica delas é ler obras 

francesas em alemão. É o que ocorre com Voltaire, cuja Pucelle d’Orléans, o 

poema-história sobre Joana D”Arc vem na versão de Curt Moreck, publicado 

em Hannover em 1920, e também as obras teatrais de Bernard Shaw, 

traduzidas por Siegfried Trebisch, publicado pela editora Fischer em 1919, sob 

o título de Dramatischer Werke.
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É notável o interesse de Traumann pelo teatro e pela história do teatro, 

seja sob a forma encenada, seja sob a forma textual. Qualquer teatro o 

interessava, fossem as tragédia gregas, as comédias romanas ou as peças de 

seu tempo., via-o com um caráter formador e propedêutico, importante na 

educação estética e na constituição de um homem cosmopolita e afinado com 

seu tempo. 
Sua postura filosófica redundava em uma atitude que incluía livros com 

alguma proximidade teórica entre si, como é o caso das obras de Herder 

publicadas pelo Instituto de Bibliografos de Leipzig por volta de 1870 e o 

trabalho de Jakob Fromer, publicado em Munique em 1911, um estudo 

biográfico e filosófico intitulado Salomon Maimons Lebengeschichte (História de 

vida de Salomon Maimon), que podem ser alinhavados pelo pensamento 

kantiano. 
É como ledor de seu próprio tempo que assistiu à exteriorização cada 

vez mais acentuada do antissemitismo. Na década de 1920 viu organizar o que 

antes era pulverizado, o sentimento antissemita passou a ser aglutinado por 

um partido, que via nas massas as suas possibilidades de ascensão política, e 

atuando através das classes média e operária, disseminava o ódio aos judeus 

pregando ações coordenadas contra propriedades, ofícios e indivíduos 

(POLIAKOV: 1985 DYTMANN: 2002). Já tinha passado por outros momentos 

críticos, onde sua identidade, constituída na multiplicidade de um homem 

burguês, alemão, jurista e erudito tinha sido questionada pela sua 

ancestralidade. Isso o tornava judeu, mesmo sem sê-lo religiosa ou 

tradicionalmente, uma vez que, diferentemente de seu pai, não era filho de uma 

mulher judia, nascera luterano. 

4. Considerações finais

Vimos que os ex-librii são documentos icnográficos da esfera do

universo bibliófilo que são bastante férteis para a abordagem das identidades, 

por sua vez compreendidas como manifestações plurais de valores 

autoatribuidos e aqueles atribuídos por outrem. É no espaço desta tensão que 

os estudos históricos sobre as identidades se localizam. No caso especifico de 

Friedrich Traumann, o seu ex-líbris é capaz de revelar as atitudes e a visão de 

mundo de um homem de origem judaica, imerso no universo laico alemão após 
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a vitória da política de assimilação nos anos 70 do século XIX. Um homem que 

reivindicou para si aquelas conquistas, cujos valores mais visíveis eram a 

formação incessante através da leitura e da arte e o cosmopolitismo. Esta 

espiral de cidadania e participação, que inspirava os comportamentos e as 

atitudes de um advogado orgulhoso de suas conquistas foi logo cessada. Em 

1932 o Partido Nacional-Socialista ascendeu ao poder e quatro anos depois a 

família Traumann, já acrescida de um casal de filhos desembarcou no Brasil, 

vindo a se refugiar em Rolândia, norte do Paraná. 
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Do impresso ao televisual: 

estudos sobre o “Telejornalismo Literário” 

Silvia VALIM (UFPR) 

Orientador: Hertz Wendel de CAMARGO (UFPR) 

Resumo: 

Este trabalho compõe a pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação (Mestrado) da UFPR, linha de pesquisa 

Comunicação, Educação e Formação Socioculturais, e tem por objetivo 

apresentar seus fundamentos, metodologias e possíveis direcionamentos. 

Dentro do gênero Jornalismo Literário, pretende-se identificar elementos e 

estruturas de criação que podem e estão inseridos no campo televisual, 

compondo um subgênero, o Telejornalismo Literário. De forma geral, este 

trabalho busca conceituar o Telejornalismo Literário; apresentar a metodologia 

da pesquisa fenomenológica para estudos da recepção de produtos televisuais; 

e debater sobre prováveis caminhos para a transformação social que passam 

pelo processo de criação do repórter e pela educação visual da memória do 

telespectador, alicerçados pelo imaginário social. 

Palavras-chaves: Jornalismo Literário, Televisão, Transformação Social. 
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1. Introdução 

O jornalismo literário no telejornalismo brasileiro tem sido praticado por 

uma gama de jornalistas de rara sensibilidade textual. A proposta desta 

pesquisa é justamente analisar a inserção do Jornalismo Literário (JL) no 

telejornalismo e revelar características do JL que podem e estão sendo 

inseridas no campo televisual, além de mostrar a capacidade de transformação 

social através deste subgênero quando somado à televisão. Para isso, este 

trabalho que compõe pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação (Mestrado) da UFPR quer minuciar os direcionamentos desta 

proposta. 

Pode-se justificar o tema da pesquisa ao analisar que os recursos e 

características do Jornalismo Literário podem ser facilmente adaptados para a 

tv, como mostra a repórter especial da Rede Globo, Neide Duarte. Utilizando-

se de técnicas como a descrição apurada e metáforas, além de uma percepção 

aguçada do olhar do outro, a jornalista aborda especialmente temas que 

priorizam a humanização. Na mesma linha segue o repórter, também da Rede 

Globo, Marcelo Canellas que claramente mostra em suas reportagens uma 

imersão profunda no tema, comparações, simbologias, e um estilo de 

montagem não-cronológica que foge do comum buscando sempre sensibilizar 

o telespectador a respeito do tema abordado.  

Alguns programas como o Fantástico, da Rede Globo e o Domingo 

Espetacular, da Rede Record, abrem espaço para esses jornalistas que 

abusam das palavras nas suas diferentes formas. É neste campo, onde 

percebemos a diferença do jornalismo diário pautado factualmente e de 

resumido deadline que buscamos a base de conteúdo para tal estudo. E é 

justamente na tentativa de identificar a construção atual do jornalismo que este 

projeto visa compreender e refletir sobre o que se produz hoje no telejornalismo 

literário brasileiro. 

Dentro da proposta de apresentar reportagens televisivas produzidas 

no Brasil com características do JL e sua resposta como agente de 

transformação social especificamente não foi encontrada, até então, bibliografia 

relacionada. Mas no contexto da cultura política, a humanização pode ser 

revelada facilmente através do exercício do JL na televisão.  
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Com isso, o estudo pode servir de base justamente para que jornalistas 

e a própria mídia televisiva possam compreender a utilização destes recursos 

para a busca de uma eficiente e permanente transformação social já que, a 

imagem somada ao texto literário em uma narrativa da vida real, torna-se uma 

poderosa arma de humanização. Trabalhar as narrativas da vida real de forma 

mais ampla pode ser um diferencial do meio de comunicação em relação à 

outras emissoras, já que até mesmo os próprios leitores cobram mais 

profundidade no tema publicado. Para isso, no entanto, é preciso identificar as 

características e o efeito destas dentro deste subgênero no telejornalismo.   

Para chegarmos neste encontro do jornalismo com a literatura na 

televisão e seus efeitos a proposta desta pesquisa é analisar três reportagens 

de três repórteres que têm apresentado características do JL em suas 

produções: Marcelo Canellas, Neide Duarte e José Hamilton Ribeiro.  

Pretende-se, ainda, com isso, resgatar o que o Brasil tem produzido 

neste subgênero apontando as transformações criadas para colocar em prática 

as características do JL na televisão brasileira. Na mesma linha, quer-se 

desvendar as adaptações utilizadas para fazer um jornalismo pautado em 

ações sociais enfatizando o papel dos atores coletivos e, consequentemente, 

da humanização no telejornalismo expondo sua existência na construção 

cultural e política do país. Para isso, serão delimitadas produções que tenham 

dado visibilidade a movimentos sociais ou fontes não oficiais (personagens) e 

que tenham, de alguma forma, contribuído para a construção da cidadania 

midiática. Com isso, quer-se utilizar oficialmente o termo Telejornalismo 

Literário para as reportagens televisivas com essas características. 

A pesquisa tem como objetivo principal identificar o Jornalismo Literário 

na televisão conceituando-o e delimitando seu papel social dentro do 

jornalismo.  Tambpem figuram, como objetivos específicos: a) Caracterizar o 

jornalismo literário fazendo um resgate histórico do mesmo; b) Identificar o 

telejornalismo literário na televisão brasileira e quem o faz; c) Analisar o espaço 

dado ao telejornalismo literário no Brasil classificando a relevância dada ao 

tema na comunicação televisiva; e) Reconhecer as intenções dos repórteres 

que fazem parte do corpus desta pesquisa 

2. Definições de Jornalismo Literário
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Textos biográficos, ensaio e, especialmente reportagens abrangem o 

Jornalismo Literário. Mais encontrando em livros-reportagem, onde o espaço 

para essa escrita apurada é menos restrito, este subgênero não tem data de 

origem bem determinada, mas começa antes de sua fase mais conhecida, o 

new journalism, que insurgiu nos Estados Unidos na década de 1960, 

considerado um movimento liderado por Norman Mailer, Truman Capote e Gay 

Talese. Estima-se que o subgênero Jornalismo Literário tenha nascido junto 

com o jornalismo brasileiro, embora não tenha recebido esta denominação na 

época - de uma propensão natural do ser humano em contar histórias. É 

justamente essa uma das premissas do Jornalismo Literário, junto a outras 

características como exatidão e precisão, humanização, compreensão, 

imersão, estilo próprio e voz autoral, simbolismo, criatividade, universalização 

temática e responsabilidade ética. (LIMA, 2009) 

Além de Edvaldo Pereira Lima, principal nome no Brasil em pesquisa 

em Jornalismo Literário, co-fundador e vice-presidente da Academia Brasileira 

de Jornalismo Literário, alguns autores acadêmicos como Mônica Martinez, 

Sérgio Villas Boas e Angélica Weise defendem a idéia de que o JL é um 

jornalismo mais apurado e de escrita elegante tendo recebido este nome por 

incorporar técnicas da literatura nas narrativas da vida real, um dos sinônimos 

mais utilizados para o subgênero. (LIMA, 2009, p. 352) É especialmente 

através destes citados autores brasileiros – não excluindo os americanos já 

mencionados, além de outros escritores internacionais que trabalham com a 

técnica - que esta pesquisa irá se desenvolver.  

Diferente do jornalismo convencional, em que se busca informar de 

forma objetiva, o Jornalismo Literário tem como premissa a imersão do repórter 

no tema abordado para uma compreensão ampla do assunto, e não trazendo 

apenas um recorte da realidade. Também conhecido como literatura da 

realidade, jornalismo narrativo e literatura criativa de não-ficção, as narrativas 

da vida real não se atém a função perecível da notícia, mas aos imbróglios do 

mesmo. Pode-se compreender ainda por jornalismo literário o jornalista que 

consegue extrair com profundidade diferentes ângulos da notícia, captando 

muitas vezes informações que não chegam a ser assistidas (lidas ou ouvidas). 

É por isso que no Jornalismo Literário a reportagem precisa ser compreendida 
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com sensibilidade extrema, diferente do que temos presenciado no jornalismo 

hard News. 

É um tipo de jornalismo em que, basicamente, leva-se em 
consideração a imersão do repórter na realidade, a precisão de dados 
e observações, a busca do ser humano por trás do que se deseja 
relatar e a elaboração de um texto (para jornal, revista, internet, 
televisão ou cinema) que permita que a história venha à tona por 
meio de uma voz autoral e de um estilo. (CASATTI apud WEISE, 
2006, online). 

Sobre Jornalismo Literário diversos autores discorrem o assunto como o 

já citado Edvaldo Pereira Lima, no clássico “Páginas ampliadas” ou, ainda, em 

“Jornalismo literário para iniciantes”, uma obra que serve de introdução ao 

primeiro livro. Utilizando-se do new journalism, um dos pais do gênero, Gay 

Talese,(2004) elaborou o seu aclamado “Fama e Anonimato”. Sua observação 

aguçada o permitiu traçar o lado oculto de celebridades e ao mesmo tempo 

apresentar “a fascinante vida de pessoas desconhecidas”, além de um perfil de 

Nova York. Truman Capote e Norman Mailer, outros expoentes do new 

journalism trouxeram, inclusive, para o JL, técnicas antes não utilizadas como 

consciência, monólogo interiores e digressões.  

O bom repórter narrativo é aquele que une duas qualidades 
aparentemente distantes uma da outra para fazer com que uma 
reportagem (temática ou biográfica) se torne durável, não 
descartável. De um lado, ele/ela precisa usar o melhor de sua 
inteligência racional para estudar, levantar informações e 
interpretações básicas, compreender com profundidade e analisar o 
assunto que tem pela frente. De outro, precisa utilizar sua inteligência 
emocional (incluindo a tal da intuição) para se deixar tocar 
sensorialmente pelo tema que aborda, pela ressonância interior 
causada pelas pessoas com as quais irá lidar (tête-à-tête), pelas 
características subjacentes, sutis, dos cenários por onde circulará 
para levantar dados objetivos e subjetivos. O importante é, deveria 
ser, a busca de conteúdo e forma ancorados no real, mas expressos 
de maneira tão fascinante quanto a dos melhores textos de ficção. 
(VILLAS BOAS, 2014, online) 

E é nessa mesma leva que autores brasileiros afloram o jornalismo 

literário em obras como “A vida que ninguém vê”, de Eliane Brum, (2006) 

resultado de uma série de reportagens da jornalista para o Jornal Zero Hora. 

Ainda que não acredite exercitar as técnicas do JL, a autora deixa-se 

visivelmente ser usada pela intuição e pela divagação, além da descrição 

apurada do que seus cinco sentidos podem captar. 
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Mas esses escritos não são prioridades apenas dos livros e revistas e  

se estendem ao telejornalismo. Portanto, quanto a esse jornalismo humanizado 

e de escrita romanceada produzido na tv, por que não chamá-lo de 

telejornalismo literário?  

Sem explorar a nomenclatura, o termo Telejornalismo Literário já foi 

utilizado por Cruz (2007) no título da obra1 que analisou a utilização do estilo 

romance-reportagem na televisão, especificamente no extinto programa Linha 

Direta, da Rede Globo. No entanto, é necessário classificar reportagens que 

incluam características do jornalismo literário especificando quais dessas são 

acessíveis ao telejornalismo apresentando-as como alternativa ao jornalismo 

hoje esboçado na tv. 

É justamente na tentativa de identificar a construção atual do 

jornalismo que este projeto visa compreender e refletir sobre o que se produz 

hoje no telejornalismo brasileiro com características do JL fazendo um 

mapeamento do que se trata o telejornalismo literário. 

 

3. Alguns fundamentos teóricos 
Utilizar as perguntas do lead foi uma fórmula criada para tornar a 

imprensa mais ágil e menos prolixa. Em contraposição à imprensa praticada no 

Brasil império, quando o que se divulgava era mais uma propaganda 

ideológica, o jornalismo adotou uma forma rápida de consumir notícia. Em um 

resgate da história da imprensa, Patrícia Bandeira de Melo mostra que o 

jornalismo interpretativo foi contido com a censura no período de guerra 

impedindo, inclusive, a presença dos jornalistas em campos de batalha. Com 

isso, houve a necessidade de se criar algo que fosse além de separar a opinião 

da notícia. Depois do processo de pirâmide invertida, que separou o 

‘comentário’ do ‘fato’, nasce o lide (as clássicas perguntas quem, quê, quando, 

onde, como e por quê).  
 
A elaboração de uma linguagem específica levou a uma crescente 
afirmação da autoridade profissional dos jornalistas. Os 
acontecimentos começaram a ser explicados, simplificados e 
criticados, como forma de facilitar a sua compreensão pela 
sociedade, ajudando a legitimar o jornalista como intérprete dos fatos 
sociais, políticos e econômicos. (MELO, 2005, p. 31) 
 

1 Linha Direta e o telejornalismo literário. 
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Mas esse processo que começou com o jornalismo interpretativo e 

opinativo, tornando-se mais tarde apenas uma descrição da notícia sem 

envolvimento do repórter tornou-se notícia rápida sendo apenas um recorte da 

realidade. Hoje o que se discute entre pesquisadores, escritores e jornalistas é 

justamente o caráter social da reportagem, do jornalismo em si. Uma das 

necessidades é a de criar mais alternativas no que se refere à produção do 

jornalismo, entre elas “ouvir o cidadão comum, a fonte anônima, as lacunas, os 

pontos de vista que nunca foram abordados”. (PENA, 2009, p. 34) É notório 

que, para alcançar ainda mais velocidade na produção quase enlatada de 

reportagens, busca-se – com raras exceções – as chamadas fontes oficiais. 

Como não há tempo no Jornalismo diário e a demanda de produção é imensa, 

pauteiros, produção, repórteres e gerências de jornalismo buscam 

personagens já conhecidos e legitimados neste ambiente como garantia de um 

entrevistado que trará respostas para o público da emissora. Não há tempo e 

oportunidade para infiltrar-se em novas perspectivas da reportagem. Então, 

como, dentro dessa rotina, caberá espaço para um jornalismo mais apurado?  

O jornalismo literário (JL) entra como uma fuga do condicionamento da 

reportagem, já que seu objetivo é a permanência. Pena (2011, p. 56) sugere 

que “é preciso fazer uma construção sistêmica do enredo, levando em conta 

que a realidade é multifacetada, fruto de infinitas relações, articulada em teias 

da complexidade e indeterminação”. É o que propõem o JL, que traz consigo 

não só uma notícia, mas também uma história.  

A informação ganha companhia de adjetivos, personagens, enredos, 
histórico do assunto e contextualização que não teriam oportunidade 
de ganhar vida no cotidiano jornalístico. Este estilo de informar tem 
aspectos que o tornam, sem exageros, nobre perante outras formas 
de veiculação de notícia impressa. Por suas particularidades, exige 
talento, dedicação e grande capacidade de empatia por parte de 
quem o pratica, afinal a humanização, que é arte de tornar mais real o 
fato, geralmente está no DNA deste modo de fazer jornalismo. 
(WEISE, 2013, p. 17)  

Mas antes ainda de discutir os efeitos do JL é preciso debater as 

plataformas utilizadas para transmitir informação nos dias atuais, seja o jornal 

impresso, revista, rádio, tv e internet . Em todas elas é inevitável: busca-se o 

embasamento através da escrita. No entanto, Mortimer J. Adler e Charles Van 
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Doren trazem uma observação conveniente à discussão: atualmente muitos 

consideram a leitura menos necessária do que já foi no passado. 

O rádio e a televisão acabaram assumindo as funções que outrora 
pertenciam à mídia impressa, da mesma maneira que a fotografia 
assumiu as funções que outrora pertenciam à pintura e às artes 
gráficas. Temos de reconhecer - é verdade – que a televisão cumpre 
algumas dessas funções muito bem; a comunicação visual dos 
telejornais, por exemplo, tem impacto enorme. A capacidade do rádio 
em transmitir informações enquanto estamos ocupados – dirigindo 
um carro, por exemplo – é algo extraordinário, além de nos poupar 
muito tempo. No entanto, é necessário questionar se as 
comunicações modernas realmente aumentam o conhecimento sobre 
o mundo à nossa volta. (2011, p. 256)

Ainda que tenha conquistado espaço, a televisão, que até então era 

soberana entre os meios de comunicação virou a tela de segundo plano com a 

vinda da internet. Tablets e smartphones hoje acompanham os telespectadores 

do mundo. Porém, a facilidade deu abertura para a tv na internet, transmitindo 

a informação da mesma forma compacta abordada no objeto de estudo e um 

dos meios mais buscados para suprir essas lacunas encontradas no jornalismo 

hard News têm sido os livros-reportagem. 

Lima (2011) faz um resgate histórico do Jornalismo Literário 

apresentando o livro como o meio que mais se apropria do subgênero. Desde 

seu surgimento, ainda impreciso no Brasil, o JL – que ainda não existia nestes 

termos – confundiu-se com jornalismo e literatura até o início do século XX 

quando recebe a força do new journalism. Os profissionais, como Tom Wolfe, 

que passaram a produzir nessa corrente abriram novas possibilidades para a 

imprensa em publicações periódicas. 

[...] Só quando chega ao livro-reportagem é que o new journalism 
desperta a atenção dos literatos. Curiosamente, um certo 
reconhecimento – certo porque esse novo jornalismo, como passou a 
ser chamado por alguns críticos a partir de 1966, nunca teve 
aceitação unânime no jornalismo, muito menos na literatura. (LIMA, 
2009, 196) 

Hoje o Jornalismo Literário é reconhecido mundialmente, porém traz 

sinônimos para expressar o mesmo conceito: jornalismo narrativo, literatura da 

realidade, literatura criativa de não ficção, narrativas da vida real, entre outros. 

Mark Kramer, que criou há alguns anos o programa de JL da Universidade de 
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Harvard, chamou-o de Jornalismo Narrativo apenas por uma diferenciação em 

termos de marketing. E Gay Talese o chamou de “literatura da realidade” 

porque cansou de responder aos críticos que diziam que o que ele faz não é 

jornalismo. (Lima, online) Porém, é jornalismo literário o termo mais utilizado, 

como firma a International Association for Literary Journalism Studiesi, criada 

justamente com o intuito de incentivar a pesquisa em JL. 

Por outro lado, ainda não existe a expressão “jornalismo literário de 

tevê” ou “telejornalismo literário”, cujo qual trabalharemos neste projeto com o 

intuito de aprofundá-lo em pesquisas futuras. O que existe é o jornalismo 

praticado na televisão que apresenta os pilares filosóficos do Jornalismo 

Literário levantados por Lima, dentre eles a humanização, imersão, simbolismo, 

estilo próprio e voz autoral que serão destrinchados nesta pesquisa.   

Estão todos ou quase todos eles presentes em reportagens televisivas, 

especialmente documentários, o que será apresentado à partir de alguns 

exemplos retirados de programas de tv´s comerciais. Com o resgate desses 

materiais, a proposta é identificar a humanização acoplada a outros pilares do 

JL e caracterizar essas reportagens como possíveis instrumentos de 

transformação social. 

Mas como articular isso quando o próprio sujeito não se reconhece como 

um ser social? A resposta vem justamente da transformação social que só 

ocorre se estas reportagens estudadas provocarem algum efeito que altere a 

rotina do telespectador. É aí que faz-se necessário um estudo mais amplo 

sobre como esses efeitos têm sido conquistados: com um recorte da realidade 

ou numa visão mais ampla da notícia? Araújo (2007) nos traz a visão de que o 

jornalismo, por ser um ambiente público que apresenta inúmeros aspectos da 

complexa sociedade atual proporciona um entendimento mais geral do que 

aquele que ocorre nas diversas esferas sociais. São, portanto, acontecimentos 

que geram discussões e que, consequentemente, colaboram na construção da 

cidadania. Mas em quais mídias isso tem sido propagado com maior alcance? 

A televisão, seja assistida pela tela original ou pelo computador, tablets e 

smartphones, tem maior alcance junto ao público brasileiro. A tv desfruta de um 

acesso tão considerável “que assume a condição de única via de acesso às 

notícias e ao entretenimento para grande parte da população”, como mostra 

Rezende (2000, p.23). Para o autor, a tv ainda capta e transmite o que nenhum 
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outro meio consegue, pois “por sua íntima afinidade com a emoção, a TV 

possui um potencial de mobilização afetiva inigualável” (REZENDE, 2000, p. 

71).  

Ainda que já tenha sido discutido como um meio propício para o 

espetáculo, a televisão desenvolve no meio jornalístico efeitos incomparáveis 

em relação ao meio impresso: “caminha-se cada vez mais rumo ao universo 

em que o mundo social é descrito-prescrito pela televisão. A televisão se torna 

o árbitro do acesso à existência social e política”. (Bourdieu, 1997. p.29). E é

nesta mídia que pretende-se encontrar a humanização do JL sendo utilizada 

como pilar de visibilidade e transformação social através do telejornalismo. É a 

busca pelo reconhecimento do telespectador – através da representação de um 

ou mais personagens reais - como um ser transformador e capaz. 

Para isso foram elaboradas algumas proposições de pesquisa trazidas 

neste projeto: As possibilidades de utilização do jornalismo literário no 

telejornalismo; Alguns autores e jornalistas fazem bom uso das técnicas e 

características do jornalismo literário na televisão; O telejornalismo não possui 

uma classificação do JL; As narrativas da vida real podem influenciar na 

humanização de reportagens televisivas fazendo uma construção diferenciada 

no contexto político-cultural.  

4. Considerações finais
Para execução do projeto pretende-se utilizar a pesquisa exploratória já 

que a proposta de pesquisa é determinar quais características do Jornalismo 

Literário estão sendo utilizadas no telejornalismo verificando a praticabilidade 

dessas técnicas na televisão. Dentro disso far-se-á um estudo analítico do 

telejornalismo literário e suas possibilidades como ferramenta provocadora de 

transformações sociais. 

Almeja-se, ainda, fazer uma análise de conteúdo de três reportagens 

identificando e classificando características do Jornalismo Literário encontradas 

nestes materiais e que, portanto, podem ser utilizadas na televisão. Para tanto, 

a proposta é fazer uma análise de conteúdo das reportagens que estão sendo 

definidas segundo importância social do tema, reconhecimento público 

(premiação) e tempo médio aproximado. São elas: A tropa do Zé Merenda, de 

Marcelo Canellas; A síndica do prédio, de Neide Duarte; e De onde vem o 
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caviar, de José Hamilton Ribeiro partindo da hipótese de que todas elas se 

utilizam de características do subgênero analisado sendo todas da Rede de 

Televisão.      

Serão decupados os textos das reportagens identificando neles os 

tópicos explorados no JL e, ainda, o quê na estrutura editada e apresentada ao 

telespectador (imagens, sonoras, trilhas, etc) pode ser identificado como 

jornalismo literário. A análise de texto será utilizada para esmiuçar o conteúdo 

e para identificação das características do jornalismo literário nas reportagens 

analisadas. 

Uma das estratégias é entrevistar o repórter Marcelo Canellas que 

utilizaremos como exemplo deste projeto por ser reconhecido pelo público, 

assim como pelas emissoras que representam. A finalidade é investigar a 

produção e as intenções narrativas do jornalista com o tema, além da 

abordagem utilizada para finalizar a produção da matéria e rememorar o 

retorno do público revelando se o jornalista identifica-se ou não com o 

subgênero tratado coletando ainda informações adicionais para o projeto. 
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Comparação do estereótipo brasileiro nos filmes: 

Alô, amigos (1942); Rio (2011) 

Autor - Marco Aurélio VAVASSORI (UTP)1 

RESUMO 

Na maioria das vezes que vamos ao cinema para assistir a um filme, 

deparamos com o forte poder de persuasão e impressão da realidade que o 

cinema provoca sobre nossos olhares em relação ao mundo. Percebe-se 

então, a influência dos filmes hollywoodianos, oriundos da maior indústria 

cinematográfica do mundo, em propagar a cultura brasileira para o exterior. 

Mesmo que produzidos em tempos distantes, os filmes norte-americanos Alô, 

Amigos (1942) e Rio (2011) possuem diversas similaridades no estereótipo dos 

signos de brasilidade por meio dos seus personagens, música e cenário. O 

critério usado na seleção das cenas para o estudo foi ter como cenário, ou 

parte dele, as praias do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Cinema, representação, estereótipo, análise fílmica. 

1 Mestrando em Comunicação e Linguagens, da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Graduado em 
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1. INTRODUÇÃO

A proposta deste artigo é analisar comparativamente os estereótipos do 

Brasil veiculados em dois filmes que tratam um tema em comum, a cidade do 

Rio de Janeiro, mas produzidos em tempos diferentes: Alô, Amigos (1942) e 

Rio (2011). Até que ponto os mesmos estereótipos construídos há décadas têm 

sua continuidade por meio do cinema nos tempos atuais? Para tentar 

responder a esta questão, será feita uma breve análise de cenas que mostram 

as praias do Rio de Janeiro, em ambos os filmes, proporcionando assim, a 

realização de uma comparação do estereótipo do brasileiro representado 

nestes dois filmes do cinema estadunidense.   

2. CINEMA: IDENTIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Desde o seu princípio, o cinema coloca no espaço da tela um registro 

reproduzido de um fato em uma determinada parcela de tempo. Nas palavras 

de Noel Burch, “um filme é uma sucessão de fatias de tempo e de fatias do 

espaço” (BURCH, 1973, p. 12). Para registrar um acontecimento, o autor 

menciona que o cinema dispõe de duas operações básicas: a “planificação do 

espaço”, do qual envolve a “expressividade” da câmera para captar registros; e 

a montagem, ou “planificação do tempo”, que envolve a combinação de dois, 

ou mais, registros. Os registros, para Ismail Xavier (1984), seriam a forma que 

uma câmera capta um certo campo de visão, não havendo alteração entre sua 

captação e projeção. (XAVIER, 1984, p. 19).  

De acordo com Rogério Luz (2002), os fatores como o desenvolvimento 

técnico, viabilidade econômica e políticos foram essenciais para que os 

processos da narração de uma história pudesse ser possível no começo do 

século XX para a história da sociedade ocidental. Outro fator importante que o 

autor destaca são os elementos de escrita que embasaram a linguagem 

cinematográfica possibilitando do cinema usar dos próprios meios, tais como 

planos constituídos por enquadramentos, movimentos – de câmera ou objetos 

no plano - que juntos, formam uma sequência, para “falar” da realidade. (LUZ, 

2002, p. 108).  

711



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
       Para um dos principais teóricos do cinema, o soviético Sergei 

Eisenstein (2002), a atividade artística seria algo a construir, e o cinema 

deveria se reduzir a traços para possuir uma índole artística, como na música, 

onde as escalas musicais são constituídas de forma ritma e temática. “O 

cinema é capaz, mais do que qualquer outra arte, de revelar o processo que 

ocorre microscopicamente em todas as outras artes” (EINSENSTEIN, 2002, 

p.17).

       Para que haja um processo comunicacional entre o emissor e receptor, 

Stuart Hall (2003) esboça um novo modelo que se propaga de maneira circular, 

que difere do modelo tradicional de linearidade, onde a mensagem era 

transmitida com nenhuma interferência externa do emissor para o receptor. 

Esta ideia o autor diz retirar do próprio sistema capitalista da sociedade 

moderna. Portanto, antes as formas de leitura das mensagens proporcionadas 

pelo emissor desprezavam qualquer poder em relação ao receptor e agora, 

segundo o novo modelo de codificação e decodificação de Hall (2003), é 

levada em conta a bagagem sócio cultural dos receptores, que variam de 

sociedade para sociedade e de cultura para cultura. Deve-se a isto o fato de 

que as mensagens, segundo Hall (2003), podem ser codificadas e 

decodificadas em cinco etapas: produção, circulação, distribuição, consumo e 

reprodução. Isto seria fazer com que a mensagem passe a ser um bem 

simbólico, do qual, os meios de comunicação transformam este bem simbólico 

em uma narrativa que possui um valor abstrato, proporcionando assim, 

diferentes formas de leitura (HALL, 2003).   

As mensagens só geram efeitos se o público absorver o que elas 

propõem, ou seja, “se nenhum "sentido” é apreendido, não pode haver 

"consumo". E numa sociedade capitalista, onde há a necessidade de 

transformar as mensagens em lucro, “se o sentido não é articulado em prática, 

ele não tem efeito” (HALL, 2003, p. 388).  

De acordo com o autor, para que a “mensagem possa ter “efeito” 

(qualquer que seja sua definição), satisfaça uma “necessidade” ou tenha um 

“uso”, deve primeiro ser apropriada como um discurso significativo e 

ser significantemente decodificada. É esse conjunto de significados 

decodificados que “tem um efeito”, influência, entretém, instruí ou persuade, 

com consequências perceptivas, cognitivas, emocionais, ideológicas ou 
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comportamentais muito complexas” (HALL, 2003, p. 388). Ou seja, precisa 

haver uma relação de equivalência (simetria) entre os códigos da fonte 

(codificador produtor) e do receptor (decodificador receptor) para um grau de 

compreensão por meio da troca comunicativa (HALL, 2003).  

Para este discurso significativo nas mensagens, veremos adiante como 

alguns autores comentam sobre a leitura da imagem por meio de signos, e 

aproveitando estas imagens como mensagens de “efeito”, usufruem de suas 

propriedades para criar, de certa forma, os estereótipos.  

    André Bazin (1991) entende por imagem “tudo aquilo que a 

representação na tela pode acrescentar à coisa representada”. Da mesma 

forma, Xavier (1984) menciona uma figura básica da vanguarda americana, 

Maya Deren, que explica em seu artigo "Cinema: o uso criativo da realidade 

(1960) ": 
a imagem seria algo semelhante a um objeto ou pessoa real “no 
próprio ato de especificar a semelhança, tal termo distingue e 
estabelece um tipo de experiência visual que não é a experiência de 
um objeto ou pessoa. Neste sentido, especificamente negativo – no 
sentido de que a fotografia de um cavalo não é o próprio cavalo – a 
fotografia é uma imagem”.  

Xavier (1984) acrescenta ainda que a fotografia enquadra-se, de acordo 

com a classificação de Peirce, na categoria de signo: o ícone (a imagem 

apresenta algo em comum com a coisa denotada) e índice (a imagem é 

realmente afetada pela coisa que ele denota). (Philosophical writings of Pierce, 

p.102).

Se já é considerado “real” a imagem fotográfica, no cinema, do qual é 

composto por uma sucessão de fotografias, o coeficiente de fidelidade é muito 

mais intenso pelo fato de reproduzir movimento – uma propriedade essencial à 

sua natureza. (XAVIER, 1984). O autor ainda comenta que “a partir deste fato, 

toda uma série de comentários e discussões podem ser feitos quanto aos 

específicos mecanismos presentes no funcionamento da imagem fotográfica 

como signo [...] Foi começando por esta constatação da iconicidade e 

da indexalidade que a pesquisa semiótica iniciou sua lida com a fotografia e o 

cinema.” (XAIVER, 1984).  

A “semiótica do cinema”, criada por Christian Metz, tinha como objetivo a 

descrição dos procedimentos pelos quais o cinema ganhava significado. Para o 

teórico, a necessidade das perspectivas da teoria geral da comunicação era 
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necessária para desvendar os padrões sígnicos que dão aos filmes suas 

particularidades no cinema, em James Dudley Andrew (2002). Para revelar as 

particularidades dos filmes por meio de padrões sígnicos, Metz, primeiramente, 

introduzia parâmetros da ciência no cinema e depois analisava os problemas 

existentes do cinema sob a ótica dessa ciência (ANDREW, 2002).   

Toda narração cinematográfica é um discurso imagético, onde o 

significado é o que a imagem, constituída por signos da linguagem verbal 

(discurso dos personagens) e não verbal (imagens), representa (METZ, 2002).  

Maior do que em todas as outras áreas da arte, é no filme que nos é 

concebível uma impressão de realidade. A sensação de estarmos diante a um 

espetáculo quase real, deslocando multidões para as salas, o cinema “alcança 

sem dificuldade um tipo de enunciado que o linguista qualificaria de 

plenamente afirmativo e que, além do mais, consegue ser levado em geral a 

sério”, (METZ, 2002). Por meio deste “ar de realidade”, o autor encontra na arte 

das imagens em movimento os fundamentos psicológicos.     

Isto, mais uma vez, nos leva a pensar o cinema como uma boa 

alternativa para a codificação de mensagens, como enfatizado por Hall (2003) 

anteriormente, para uma melhor relação de equivalência entre o produtor e 

receptor. Mas o que levaria o cinema ser considerado mais “real” do que as 

outras artes, principalmente a fotografia que é de onde o cinema se originou? 

Para Metz (2002), o movimento é o que causa uma forte impressão de 

realidade, fazendo desta, a maior diferença entre o cinema e a fotografia. Tal 

característica acarreta: um índice de realidade suplementar, já que os 

movimentos dão consistência às formas de modo indireto; 

uma corporalidade dos objetos, possibilitando o objeto desprender-se do 

“fundo” por meio do movimento; o próprio movimento, de modo direto, aparece 

como um movimento real. 

Apesar dos estudos apresentados até agora sobre a realidade que a 

câmera pode representar, Stuart Hall (2003) nos lembra que toda a realidade 

existente é constantemente articulada por uma determinada linguagem, neste 

caso o cinema. Por este motivo, a aparente fidelidade da representação do 

“real” é o resultado de uma prática discursiva, construídos para um 

determinado motivo. 

O autor ainda alerta que 
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certos códigos podem, é claro, ser tão amplamente distribuídos em 
uma cultura ou comunidade de linguagem específica, e serem 
aprendidos tão cedo, que aparentam não terem sido construídos - o 
efeito de uma articulação entre signo e referente - mas serem dados 
“naturalmente” [...] Isso produz o efeito (ideológico) de encobrir as 
práticas de codificação presentes. Mas não devemos deixar que as 
aparências nos enganem” (HALL, 2003, p. 393).  

Nestas circunstâncias vistas até agora sobre o possível controle de 

mensagens direcionado aos receptores por meio de um veículo que têm como 

característica principal a reprodução do real, o cinema foi utilizado por diversos 

governos como veículo de propaganda ideológica. Fato visto com os alemães, 

em especial pelo ministro da propaganda nazista Goebbels, o 

qual havia percebido o poder da propaganda como arma de guerra, 

transformando o rádio e o cinema em instrumentos dela (ZAGNI, 2008).  

Da mesma forma com que Robert Stam e Ella Shohat (2006) descrevem 

os discursos colonialistas reutilizados pelos meios de comunicação, Ismail 

Xavier (XAVIER In: SHOHAT & STAM, 2006: 14-5) argumenta que a 

modernidade e o colonialismo são tratados como duas faces do mesmo 

processo que se definem como  
superioridade da civilização europeia, herança que ele próprio, 
cinema, podia potencializar, especialmente aos olhos dos próprios 
europeus e norte-americanos. Para estes, tratava-se de uma 
confirmação das benesses culturais do progresso técnico, pérola do 
mundo urbano-industrial e de seu dinamismo, um casamento da 
técnica e do domínio da natureza com um senso eufórico de 
hegemonia cultural que os filmes travestiriam em superioridade 
‘ontológica’” (Idem).  

Esta forma de propagação ideológica não era apenas usada em nível 

global. Um exemplo do uso do cinema a nível regional pode ser visto 

pelos Estados Unidos, na década de 30, que usufruíram do mundo da fantasia 

cultivada pelos filmes de Hollywood, usando do humor e “histórias leves”, para 

lembrar as pessoas das possibilidades de prosperidade na “América Livre”. “O 

mundo hollywoodiano da fantasia cultivava a crença nas possibilidades de 

sucesso individual, na capacidade do governo em proteger cidadãos contra o 

crime e numa visão da América como uma sociedade sem classes” (PURDY In: 

KARNAL, 2007, p. 213).   

A comodidade dos leitores na modernidade, que não saem de casa para 

contemplar assuntos gerais, fortifica a ligação do Estado com veículos de 
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comunicação ao longo do século XX. Destaca-se a expedição liderada por Walt 

Disney junto com músicos, escritores e desenhistas, conhecida como “Política 

da boa vizinhança”, que foi financiada pela Casa Branca e ensaiava uma 

aproximação política com os países da América Latina. Esta expedição visava 

coletar materiais inspiradores para criação de personagens e construções de 

filmes, pois era uma nova possibilidade dos espectadores de todo o mundo 

conhecer o mundo, de uma forma para representar, e consequentemente, 

contemplar os próprios interesses políticos estadunidenses (TOTA, 2006).  

3. ESTEREÓTIPO

Quando pensamos sobre nós mesmos, ou sobre um determinado 

individuo ou até mesmo sobre um grupo, seja ele social, religioso, racial, enfim, 

a sociedade humana em geral, conferimos certos sentidos por meio de padrões 

e tipificações. Isto é o que conhecemos como estereótipo, ou seja, um “atalho” 

de como nós, seres humanos, “ordenamos” esta massa complexa, conferindo 

sentido a si mesmo. Como afirma Dyer (1993, p. 13) em relação ao estereótipo, 

“Isso é como todo mundo — você, eu, nós — imagina como são os membros 

deste ou daquele grupo social”.  

Mas por qual motivo que o modo de como nós "assistimos" ao mundo 

pode causar interesse para governantes ou para, como descreve Glauber 

Rocha em sua manifestação realizada em Gênova, a "cultura civilizada"? Como 

descreve Rodrigues (2002), os estereótipos servem como guias, positivas ou 

negativas, que direcionam um determinado comportamento individual ou 

grupal, como a identificação de um traço identitário de um povo, alguma 

cultura, crença ou estilo de vida. Cuche (1999) argumenta que a identificação 

acompanha a diferenciação, ou seja, uma identidade existe em relação a outra. 

Deste modo, os estereótipos de um grupo social contribuem no modo em que 

um grupo social será aceito ou rejeitado por outro.   

Stam e Shohat (2006) dizem que este aspecto de pensamento e de 

representação humana, o estereótipo, tem como eficácia a imposição de uma 

verdade. Mas esta verdade, ou “acordo geral” para Dyer (1993), é mais 

aparente do que real, pois está relacionada às disposições de poder dentro da 

sociedade. Para os grupos dominantes, por exemplo, as representações 
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negativas não são preocupantes, pelo fato de que mesmo as imagens 

negativas “fazem parte de um amplo repertório de representações”. Já para os 

grupos colonizados, “qualquer comportamento negativo de um membro da 

comunidade oprimida é imediatamente generalizado como típico, algo que 

aponta para uma eterna essência negativa” (DYER, 1993). Deste 

modo, Stam e Shohat (2006) enfatizam que o problema do estereótipo poderia 

estar nos interesses de quem o controla, ou seja, de onde os estereótipos são 

criados.   

Um dos principais eventos que demonstram o poder dos meios de 

comunicação de massa voltado à construção da realidade e como controle 

social, pregado pelo cineasta Orson Welles, é conhecido como “trote”. Na noite 

de Halloween de 1 de novembro de 1938, pela rádio CBS, Orson Welles 

dramatizou a invasão de extraterrestres na Terra criando pânico em toda a 

cidade. A riqueza impressionante de detalhes nas narrações de Welles por 

meio da transmissão radiofônica provocou a ira das pessoas, 

congestionando estradas para escapar da possível invasão. Este evento 

demonstrou o êxito de uma construção da realidade por meio dos veículos de 

comunicação de massa. A ficção e a realidade, portanto, poderiam ser 

controladas e criadas segundo qualquer propósito, chamando a atenção dos 

agentes de Estado (ZAGNI, 2008).  

Para Wolf (1999), o estereótipo é um instrumento de estratégia de 

domínio da indústria cultural para uma economia da aprendizagem, impedindo 

um caos cognitivo e uma desorganização mental. Por meio do estereótipo é 

possível organizar e antecipar uma experiência da realidade na sociedade 

como no evento proporcionado por Orson Welles, que causou uma imensa 

mobilização.  

Desta forma, 
o domínio dos mercados e a inserção do cinema no processo
simbólico industrializado alimentaram o cultivo da auto-estima e o 
poder efetivo de exportação de imagens, separando, num primeiro 
momento, os que produziam e os que, pelo consumo, eram mais ou 
menos assimilados a uma ordem social, sejam os imigrantes dentro 
dos próprios países do hemisfério norte, sejam os povos distantes. 
(XAVIER, 1984).  

Percebe-se que muito dos grupos dominantes responsáveis pela criação 

dos estereótipos, mencionados anteriormente, são os principais países 
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produtores de um dos maiores veículos de comunicação de massa, a indústria 

cinematográfica. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Xavier (1984), para decompor um filme é 

necessário decupar as cenas. As cenas formam sequências que, por sua vez, 

formam todo o filme e são caracterizadas por serem as menores unidades de 

uma narrativa. Foram estabelecidos, portanto, os seguintes critérios para a 

seleção das cenas: ter como cenário, ou parte dela, as praias do Rio de 

Janeiro. Desta forma, portanto, foram encontradas no filme Alô, Amigos duas 

cenas em que aparecem, em parte, a praia da cidade do Rio de Janeiro. Isto 

acontece primeiramente na transição da terceira para a quarta, e última, parte 

do filme, como também na cena em que Zé Carioca e Pato Donald caminham 

sobre o famoso calçadão da Praia de Copacabana. Já no filme Rio a cena 

escolhida, que tem a praia como parte do cenário, é quando o protagonista 

Blue, junto com outra ave de sua espécie chamada Linda, tenta aprender, sem 

sucesso, a voar. Estas cenas apresentam alguma das características de como 

é representado o brasileiro em seus filmes.    

Foram descritas todas as cenas selecionadas em forma de texto. Todos 

os dados foram apurados conforme os autores selecionados para análise 

fílmica. A respeito da análise: Planos e enquadramentos, conforme René 

Gardies (2011), Jean-Claude Bernardet (2006) e Jacques Aumont e Michel 

Marie (2011); personagens, conforme Gardies (2011) e Dominique Parent-

Altier (2011); trilha-sonora conforme Gardies (2011), Manuela 

Penafria (2009), Aumont e Marie (2011).  

O enredo tem seu desenvolvimento por meio dos personagens, sejam 

eles protagonistas ou coadjuvantes, que é um elemento primordial para a 

narrativa, segundo Parent-Altier (2011).  Em relação aos planos e 

enquadramentos, Bernardet (2006) argumenta que foi realizada uma 

codificação dos planos com diversas escalas tornando possível, assim, o 

entendimento da narrativa por meio da montagem fílmica. Tais como: Plano 

Geral (PG), Plano Médio (PM), Plano Sequência (PS), entre outros.  
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Sobre a análise do som/trilha-sonora, de acordo com Aumont e Marie, 

serão levados em conta a música, o diálogo dos personagens e os 

ruídos. Gardies (2011) argumenta que o espectador pode interpretar os sons 

por meio do seu ponto de vista e ângulo de abordagem bem definidos. 

Para Penafria (2009), a análise da imagem e do som é baseada em conceitos 

da própria linguagem cinematográfica, como o plano, ou a montagem. 

5. ANÁLISES DOS FILMES

a. ALÔ, AMIGOS

A primeira vez que vemos a imagem da praia da cidade do Rio de 

Janeiro, de certo modo tímida, é no início da quarta parte do filme por meio de 

uma visão aérea, como se estivéssemos dentro de um avião olhando para o 

continente. O movimento de câmera no estilo Pan, em Plano Geral (PG), 

incialmente mostra a cidade de Buenos Aires, tema da terceira parte do filme, 

logo em seguida sobrevoa o Uruguai, depois sobre a cidade de Porto Alegre, 

São Paulo, chegando, enfim, à cidade do Rio de Janeiro. Nota-se aqui, o 

exagero no tamanho da cidade representada no mapa em relação às outras 

cidades, extrapolando os limites geográficos, passando a impressão de que a 

cidade ocupa não somente parte do sudeste, como deveria ser, mas também 

todo o território nordestino e parte do norte e centro-oeste. Além de distorcer o 

território brasileiro em geral, como se o nordeste fosse uma grande baía, a 

Baía de Guanabara, reforça também a generalização das características e 

representações da cidade carioca sobre as outras áreas do Brasil. O que 

ganha maior destaque nesta cena são os famosos pontos turísticos da cidade, 

como o Corcovado e o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar, a Igreja 

Matriz de São Pedro, dentre outros prédios e ruas que completam a cidade. 

Nesta imagem aérea, nota-se que o Rio de Janeiro não se destaca apenas nas 

suas belezas naturais, como também parece ser um tanto mais “desenvolvida” 

do que as outras cidades. Isto pode ser visto também nas próximas cenas, 

estas não animadas, que mostram a cidade num ponto de vista mais baixo, 

mais parecido com o “olhar do observador”, como já mencionado por Xavier 

(1984) neste artigo.   
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A narração, realizada por um guia que nos acompanha em todas as 

partes do filme, inicia se despedindo dos “pampas”, forma como ele se refere a 

Buenos Aires, e logo após introduz o Rio de Janeiro sem esquecer de 

mencionar, numa forma carinhosa de apresentar da cidade, o termo “cidade 

maravilhosa”. Por meio de uma narração em forma de mistério e curiosidade, 

ele comenta que tudo o que já foi dito até agora sobre a cidade carioca é algo 

para ser esquecido, uma forma de propor que o que será apresentado no 

decorrer do filme, seria de fato, a verdadeira representação da cidade 

maravilhosa, uma outra forma de atribuir ao filme uma “verdadeira” impressão 

sobre o tema, usando não apenas de imagens, mas também do áudio através 

das palavras do interlocutor. 

Na próxima cena analisada, vemos os personagens Zé Carioca e Pato 

Donald caminhando sobre o calçadão da praia de Copacabana. O personagem 

Zé Carioca, que representa um local, é um papagaio que usa chapéu estilo de 

palha, colarinho, gravata borboleta da cor preta, luvas e casaco amarelo claro e 

um guarda-chuva. A predominância das cores é tradicional, verde e amarelo, 

que são as cores que correspondem, em maior parte, à bandeira brasileira. Já 

em relação às cores das penas da cauda, ou retrizes, o vermelho e o azul 

ganham destaque. Coincidência ou não, a bandeira norte-americana tem o azul 

e o vermelho como predominância na cor. Percebe-se então, uma ligação entre 

os dois países por meio das cores que caracterizam o personagem Zé Carioca. 

A câmera em Plano Aberto (PA) acompanha da esquerda para a direita 

os passos de Zé Carioca num estilo de “traveling lateral”. Nota-se o destaque 

dado ao mosaico da calçada, não apenas por sua beleza inconfundível, mas 

também, pela pintura suave das suas listras curvas realizada por um pincel, 

algo corriqueiro no filme, que direciona os passos de Zé Carioca. Aqui o 

personagem aparece sozinho caminhando com passos dançantes, como um 

verdadeiro sambista, enquanto usa o seu guarda-chuva como um simbólico 

violão. Associa-se aqui o fato de que qualquer objeto, por mais comum que 

seja, possa virar instrumento para o brasileiro neste contagiante estilo musical 

que é o samba. Agora temos um corte para Pato Donald que, com sua 

tradicional roupa de marinheiro, caminha como se estivesse seguindo os 

passos do gingado dançante de Zé Carioca. Sem sucesso, Pato Donald se 

irrita e, de repente, como um toque de mágica, ele é incorporado pelo ritmo da 
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música. Após outro corte, Pato Donald está agora junto com Zé Carioca, os 

personagens dançam em forma sincronizada pelo calçadão de Copacabana. 

Esta sincronia nos faz sentir que a amizade dos dois personagens está ainda 

mais forte, e mesmo com algumas diferenças, representado aqui por meio do 

gingado na dança, brasileiros e americanos podem aprender muito um com o 

outro e seguir alegremente juntos para o futuro. Refere-se aqui “futuro”, pelo 

fato da sociedade ocidental tradicionalmente escrever da esquerda para direita, 

desta forma, o que está à esquerda é o que já está escrito, relação com o 

passado, e à direita será algo a ser preenchido ou construído, como o futuro. 

Nota-se ao fundo da cena, cerca de um terço da tela, o envolvimento do 

verde da natureza como árvores, plantas e os tradicionais bancos de praça, 

destacando os envolvimentos das belezas naturais com o povo alegre e 

extrovertido. Esta animada cena é embalada pela música “Tico Tico no Fubá”, 

de Zequinha de Abreu, que contém animados solos de violão, junto com os 

sons de pandeiros e batucadas. Percebe-se que os cortes de edição da cena 

são perfeitamente sincronizados com a música, desta forma, a continuidade e 

os efeitos de edição não prejudicam a essência da narrativa. Isto é típico nos 

filmes Hollywoodianos para causar o efeito de transparência, ou seja, nos faz 

parecer real e, consequentemente, nos faz acreditar neles. 

b. RIO

A cena de análise é quando o protagonista chamado Blue, uma arara 

azul, junto também com Jewel, a última espécie fêmea de arara azul, aprende 

a voar. Como se sabe, Blue foi acidentalmente criado como um animal de 

estimação por Linda, nos Estados Unidos, e juntos, vem ao Brasil para tentar 

fazer com que sua espécie fique fora de extinção. Como no filme “Alô, Amigos” 

analisado anteriormente, a cena começa com uma visão de câmera aérea em 

Plano Geral (PG). Mas desta vez, o sentido da câmera é de primeira pessoa 

(POV), do inglês “point of view”, ou seja, o que a imagem apresenta é o que o 

personagem, representado em cena, está enxergando. A visão que temos é 

que Blue e Jewel estão caindo após uma tentativa, sem sucesso, de Blue a 

aprender a voar. Como Blue foi criado fora de seu hábitat, seus instintos 

naturais são rompidos, fazendo que a arara demonstre características 
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humanas, como caminhar, escalar, etc. Jewel, no entanto, é uma arara que não 

perdeu suas características naturais e apresenta uma personalidade forte, e 

muitas vezes selvagem. Percebe-se aqui o modo de como o brasileiro, 

representado pela arara Jewel, se diferencia dos americanos, representado por 

Blue. 

Nesta imagem aérea, nota-se a praia cheia de guarda-sóis coloridos. 

Quando as duas araras caem rapidamente, ouve-se gritos das araras em 

relação à situação em que elas se encontram enquanto Blue, desesperado, diz 

que irão morrer. No próximo plano, temos um corte rápido de uma imagem em 

“contra-plongé”, como se a câmera estivesse captando a imagem de algo 

acima do nível dela, das duas araras desesperadas cortando o céu em direção 

ao chão até o momento em que uma asa delta, com cores em verde e amarelo, 

aparece em cena. Blue e Jewel estão agora, em Plano Médio (PM), cobrindo o 

rosto da pessoa que controla a asa delta. O homem entra em desespero e num 

corte para um Plano Aberto (PA), percebe-se a asa delta, junto com Blue e 

Jewel, caindo em direção aos guarda-sóis que estão na areia. Aqui temos 

pessoas, na maioria mulheres, sentadas e deitadas tomando banho de sol. 

Junto com esta situação inusitada, com guarda-sóis voando para todo lado, 

representada entre um plano e outro, ouve-se gritos como também um samba 

num ritmo acelerado. Os cortes rápidos dos planos junto com a música 

provocam uma sensação de ação na cena. Percebe-se interesse dos 

brasileiros pela praia por meio da quantidade de pessoas que se encontram na 

areia junto com suas cadeiras típicas de praia, toalhas estendidas no chão, 

brinquedos infantis, como balde e pás, filtros solares e caixas térmicas, 

representando um ambiente bem familiar. Num certo momento, vê-se um 

homem sentado comendo um pedaço de melancia enquanto um trabalhador ao 

lado dele serve outras pessoas. Outro trabalhador que é visto na sequência é 

de um vendedor carregando várias bolas de diversas cores e tamanhos. 

Quando falamos em bola, lembramos de futebol. E é justamente este o 

elemento, em PA, visto no próximo plano. Vê-se uma roda de crianças e entre 

elas, um menino faz embaixadas com a cabeça de modo para preparar a bola 

para o chute. Blue e Jewel, desta vez abraçados em uma bola, são 

arremessados por meio do chute da criança em direção a uma rede, 

representado num PM. A mesma rede que representaria um gol, gerando o 
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momento ápice do futebol, na verdade seria uma rede de vôlei ou futevôlei, 

representando aqui, outro esporte como popular para os brasileiros. Logo após, 

novamente em PM, vemos Blue, Jewel e a bola bater contra uma grande e bela 

“bunda” de uma mulher que está de biquíni, o que é outro elemento que fortifica 

ainda mais o perfil das mulheres brasileiras. Logo em seguida, num plano em 

“contra-plongé”, vê-se um menino chutar a bola, num movimento de “bicicleta”, 

junto com os pássaros até que, finalmente, chegam ao chão após colidir com 

uma prancha de surfe apoiada ao lado de um tronco de árvore, parecendo ser 

o tronco de um coqueiro. Nesta última parte ocorre um movimento de câmera

estilo Pan, que representa outros dois elementos do Brasil, como o surfe e o 

coqueiro à beira do mar. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mundo contemporâneo, as escolas estão perdendo a cada dia o 

poder de fonte cultural, tornando possível para as pessoas aderirem a um certo 

conhecimento em qualquer lugar que elas estejam. O acesso à informação do 

público, hoje, se dá muito mais por meio das telas do que pelas escolas. Desta 

forma, percebe-se a grande importância do uso dos veículos de comunicação 

como modo de controle social. Isso faz do cinema como uma das principais 

ferramentas para este fim. 

Por meio do cinema, o artista consegue uma representação do “real” 

muito maior do que qualquer outra arte. Por conta disto, os produtores de 

cinema têm o poder de criar imagens, representações, ou seja, estereótipos 

sobre qualquer grupo social e assim, qualificá-lo como bem entender. Desta 

forma, os agentes de Estado se tornaram interessados pelo cinema e seu 

poder de persuasão sobre a sociedade, fato visto por meio dos Estados Unidos 

em sua “Política da boa vizinhança”, um programa político norte-americano 

para propagar sua imagem por meio da indústria cinematográfica cujo o alvo 

era a América Latina.  

Desta maneira, alguns filmes hollywoodianos foram responsáveis para 

este fim, destacando-se aqui, o filme produzido por Walt Disney no ano de 

1942 chamado Alô, Amigos. Primeira aparição do papagaio Zé Carioca, que é 

um dos principais personagens que representam o Brasil. O filme criou alguns 
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estereótipos do Brasil, como: a alegria, a receptividade e a sensualidade do 

povo brasileiro, o samba, a praia, a cachaça, o carnaval, as belezas naturais e 

o Rio de Janeiro, a “cidade maravilhosa”, elementos estes que perpetuam até

os dias atuais, como pode ser visto no filme produzido por Hollywood no ano de 

2011, chamado Rio. Para começar, o filme se passa na cidade do Rio de 

Janeiro. No filme Rio os personagens principais são aves, como o nosso 

personagem Zé Carioca. Percebe-se também, a semelhança de diversos 

elementos que caracterizam os brasileiros, como o Carnaval, samba, praia, 

sensualidade, favela e futebol. Estes dois últimos são os únicos elementos que 

não estão presentes no filme criado por Walt Disney. 

Deste modo podemos perceber o poder do cinema na sua forma de 

representação e criação de estereótipos. Um poder tão imenso que, mesmo 

nos filmes produzidos há mais de 60 anos, ainda há uma grande influência 

sobre como nós enxergamos o mundo nos dias atuais. Estes dois filmes são 

prova disto: estereótipos sobre o Brasil tão fortes que somente a arte do 

cinema poderia proporcionar. 
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O SERTÃO COMO RESISTÊNCIA E O SERTÃO COMO 

PROBLEMA NACIONAL: o embate entre a representação 
sertaneja nas interfaces entre obras literárias e 
cinematográficas no imaginário dos anos 1960 

Lucas Braga Rangel VILLELA (Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC)1 

RESUMO: 

Este trabalho apresenta a personagem do sertanejo como a figura de 

resistência nacional marcada pela fome e pelo espírito de mudança social. 

Proponho uma análise das adaptações das obras literárias Vidas Secas e O 

Pagador de Promessas, analisando o contexto em torno de seu período de 

produção literária e de adaptações cinematográficas no Cinema Novo nos anos 

1960, em comparação ao documentário distópico realizado por Jean Manzon 

com produção do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS), Nordeste, 

problema n°1. A fome do sertão é o embrião ético e estético da revolução, é o 

sentimento que universaliza a condição social dos subdesenvolvidos, e é este 

sentimento que será combatido pelo projeto liberal e anticomunista do IPÊS no 

pré-golpe de 1964 no Brasil.   

PALAVRAS CHAVES: Cinema Novo Brasileiro; Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais; Imaginário Social do Sertão.  

1 Doutorando bolsista CAPES-DS em História do Tempo Presente com orientação do 
professor Doutor Rafael Rosa Hagemeyer. 
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Este trabalho tem a pretensão de apresentar a personagem do sertanejo 

no cinema brasileiro através de duas representações antagônicas: como a 

figura de resistência nacional marcada pela fome e pelo espírito de mudança 

social e como a figura do subdesenvolvimento, como problema nacional 

responsável pelo atraso brasileiro. Para tanto, proponho uma análise das 

adaptações das obras literárias Vidas Secas (1963) e O Pagador de 

Promessas (1961), analisando o contexto em torno de seu período de 

produção literária e de adaptações cinematográficas no Cinema Novo nos anos 

1960, em comparação ao documentário distópico realizado pela Jean Manzon 

Films, dirigido pelo próprio Jean Manzon, Nordeste Problema N°1.  

1. O Sertão como resistência
As relações entre o cinema e a literatura são complexas e se 

caracterizam, sobretudo, pela intertextualidade. O cinema e a literatura são 

dois campos de produção cultural diversificado, cada qual com suas 

peculiaridades e características. Segundo Johnson, (2003, p. 42) a “insistência 

à fidelidade é um falso problema, porque ignora a dinâmica do campo de 

produção em que os meios estão inseridos”. 

Dessa forma, devemos salientar que cada obra está inserida em seu 

contexto social de produção. Sendo assim, a possibilidade de transformação de 

uma obra literária para o cinema é uma forma de diálogo entre as mídias, 

abrindo espaço a novas interpretações, apropriações, redefinições de sentido. 

Por isso, “a adaptação deve dialogar não só com o texto original, mas também 

com seu contexto, atualizando o livro, mesmo quando o objetivo é a 

identificação com os valores neles expressos” (XAVIER, 2003, p. 62). Com isso 

os diretores, ainda que tenham a literatura como referência, imprimem, em 

seus filmes, suas crenças, seus objetivos e sua estética, dando mais espaço 

para a imaginação do cineasta. 

Transpostos para o cinema, tanto os personagens quanto os espaços 

descritos não precisariam, em tese, de grande esforço para ser adaptados. É 

nesse sentido, que a tradução intersemiótica da obra literária para a 

cinematográfica adequa-se à ideia de Walter Benjamin (s.d., p. 193) de que a 

“traduzibilidade é, em essência, inerente a certas obras”. A partir dessa 
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discussão proponho uma discussão sobre as obras O Pagador de Promessas 

(1961) e Vidas Secas (1963). 

1.1. O Pagador de Promessas 
O filme produzido em 1961 é uma adaptação da literatura teatral de 

cordel escrita por Dias Gomes no ano anterior. Esta relação entre as duas 

obras é peculiar por tratar-se de produções em datas muito próximas, 

pertencentes ao mesmo contexto histórico: o início dos anos 1960, em meio a 

um começo de década conturbado no Brasil e na América Latina.  

A América Latina no contexto das décadas de 1960 permanecia colônia, 

diferenciando-se do colonialismo mercantilista pelo aprimoramento do elemento 

colonizador. Os colonizados latino-americanos são marcados pela fome, pela 

miséria social devido à exploração econômica dos países desenvolvidos.  

A intelectualidade brasileira estava marcada pela criação de um novo 

modelo de homem brasileiro, aquele com raízes rurais, do interior, do “coração 

do Brasil”, não contaminado pela modernidade urbana capitalista, o que 

permitiria uma alternativa de modernização que não implicasse a 

desumanização, o consumismo, o império de fetichismo da mercadoria e do 

dinheiro.  

Dentro desse contexto artístico são produzidos filmes em que 

observamos a retomada do homem sertanejo, muito trabalhado durante a 

Semana de Arte Moderna de 1922 e posteriormente pelos literatos do realismo 

e do regionalismo – casos como Grande Sertão Veredas, Vidas Secas.  

Franz Fanon, em sua obra Os Condenados da Terra trabalha a ideia de 

luta de libertação nacional dos países colonizados. A teoria de Fanon 

estabelece três posturas a serem assumidas pelos intelectuais como um 

processo de emancipação (XAVIER, 2007, p.185-186): Atitude Imitativa, 

quando o intelectual assimila a cultura dos dominantes, demonstrando a sua 

capacidade de reproduzir a arte colonizadora; Atitude de Rejeição, quando o 

intelectual esforça-se na preservação da identidade popular; e Atitude 

Libertária, quando o intelectual vê na luta pela libertação o processo 

fundamental para a criação de uma cultura nacional, para um renascimento da 

imaginação e uma renovação nos métodos de expressão artística.  
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O Cinema Novo surge como uma alternativa artística para esta alienação 

cultural e, ao mesmo tempo, como um movimento de renovação e 

originalidade. O cinema estava na linha de frente da reflexão sobre a realidade 

brasileira. Para os novos cineastas, o Cinema Novo não era um cinema 

fechado, mas uma arma ideológica para conhecerem a realidade na qual 

viviam. 

A fome está presente no Cinema Novo, e essa fome é a originalidade 

deste movimento. A Estética da Fome, manifesto de 1965 de Glauber Rocha, 

foi escrita em consonância com o debate de libertação nacional dos 

colonizados. “Enquanto lamento bárbaro do oprimido, a fome é redenção, 

natureza bruta que explode em violência. Lamento trágico que, convertido em 

arte, potencializa a vocação libertária de um povo” (VENTURA, 2000, p.204). A 

fome é o sentimento que universaliza a condição social dos povos 

subdesenvolvidos do Terceiro Mundo.  

Nesse contexto de produção que se inseri o premiadíssimo filme de 

Alselmo Duarte, O Pagador de Promessas – a única cinematografia nacional a 

receber o prêmio máximo do Festival de Cinema de Cannes, a Palma de Ouro.  

A trama do filme gira em torno da personagem Zé do Burro, um roceiro 

sertanejo que faz uma promessa para Santa Bárbara para que a mesma 

salvasse seu burro Nicolau. Por não haver uma imagem de Santa Bárbara na 

capela de sua vila, o protagonista realiza sua promessa em um terreno de 

Iansã do candomblé, imagem sincrética de Santa Bárbara. Esta inocência em 

relação a representação da santa custará caro ao personagem ao longo do 

filme. Com seu pedido atendido, Zé do Burro vai pagar sua promessa na 

cidade grande, carregando uma enorme cruz nos ombros e levanto-a até o 

altar da Igreja de Santa Bárbara – porém antes doando metade de sua 

pequena propriedade aqueles que não possuíam terra para cultivar. Sua 

peregrinação é o início do percurso de superação desse sertanejo 

determinado, resistente as mazelas da fome e do sertão, que tem sua fé como 

princípio e seu burro como sua principal propriedade.  

A chegada à cidade grande marca o embate entre o espaço rural e o 

espaço urbano. Ao seu lado na peregrinação temos a personagem Rosa, sua 

esposa e peça chave para o desenvolvimento da dicotomia entre tradicional e 
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modernidade, entre a resistência do homem simples diante da modernização, 

do consumo, da propaganda e do dinheiro.  

Ao chegar à porta da Igreja, encontra-se com o padre Olávio e explica 

sua situação. O religioso torna-se seu maior antagonista, aquele que irá 

questionar as práticas do homem do campo. A “confusão” do protagonista 

causará sua proibição em adentrar na Igreja de Santa Bárbara, não permitindo 

que o mesmo possa cumprir sua promessa, cumprir sua palavra. A honra de Zé 

do Burro é sua maior virtude. Sua honra fará com que ele resista à autoridade 

do padre Olávio. O embate entre o padre e Zé do Burro chega aos ouvidos da 

grande mídia que vê na teimosia daquele homem uma grande história a ser 

explorada. Nas escadarias da Igreja, no qual o protagonista entra em contato 

com diversas tradições populares nordestinas – como o cordel, a lavação das 

escadarias da Igreja pelas baianas, o tabuleiro da baiana -, o jornalista conhece 

a história de Zé do Burro. A parte da promessa no qual ele doa metade de suas 

terras para pequenos camponeses é “manipulada” como uma atitude de 

alguém favorável à Reforma Agrária. A Reforma Agrária era um dos principais 

pontos de pauta das reivindicações das Ligas Camponesas e uma das maiores 

preocupações para o governo federal. O Projeto de Reforma Agrária será 

idealizado em 1963 por Plínio de Arruda a mando do presidente João Goulart, 

porém seu projeto contará com a oposição de outro projeto muito bem 

elaborado: o Projeto de Reforma Agrária do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais (IPÊS) – grupo que discutirá essa necessidade no filme posteriormente 

apresentado neste trabalho. 

A filiação de Zé do Burro com a Reforma Agrária, sua posição como 

resistente à instituição religiosa, sua “teimosia” que aglutinará ao seu redor 

diversos seguidores e “companheiros” irá levar o personagem a ser 

considerado como comunista, um status pejorativo e motivo para preocupação 

dos homens da lei.  

O protagonista irá forçar sua entrada na Igreja e esta atitude chamará a 

atenção das autoridades policiais que tomam a decisão de prendê-lo. Zé do 

Burro resiste à repressão policial, à todas as instituições do mundo capitalista 

moderno. Com a reação, a confusão é generalizada. Um tiro é disparado e Zé 

do Burro é atingido e morre. Sua morte causa uma comoção generalizada. 

Morto é amarrado em sua cruz e levado para dentro da Igreja à força, 
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cumprindo sua palavra e incitando como mártir, a resistência popular. O 

sertanejo na morte vira líder da resistência. 

1.2. Vidas Secas 
O filme de Nelson Pereira dos Santos foi produzido em 1963 no mesmo 

contexto cinematográfico do Pagador de Promessas, porém marcado por um 

debate político muito forte no governo de João Goulart sobre a Reforma Agrária 

e o a questão do campo nas Reformas de Base do governo. 

Adaptação da clássica obra literária de Graciliano Ramos de 1938, 

expoente do regionalismo modernista. Vidas Secas de Graciliano é um ensaio 

sobre o sertanejo inconformado com a seca, com a miséria social, com a má 

distribuição de renda no sertão nordestino, sobre a falta de oportunidades. O 

casal protagonista quer a mudança, querem viver com conforto digno para a 

sobrevivência humana. Mas é impossível a mudança com a presença da fome. 

Não é à toa, se tomarmos a filmografia de Nelson Pereira dos Santos e o 

momento vivido pelo Cinema Brasileiro, que esta obra seria adaptada no 

contexto histórico dos anos 1960. O filme de 1963 é tão seco e árido quando 

seu original literário, muito diferente do espetacular presente na obra 

vencedora de Cannes, O Pagador de Promessas. O filme faz parte do contexto 

de produções cinematográficas que estavam dispostas a pensar a realidade 

brasileira, através de uma atitude de rejeição ao modelo industrial 

estadunidense de cinema.   

O filme apresenta a personagem Fabiano, sua mulher Sinhá Vitória, as 

crianças e Baleia – a cadela, em marcha para fugir da seca e da miséria do 

sertão que os oprime. A fome e a seca estão presentes como personagens do 

filme. A relação entre a família de retirantes é seca, árida como o sertão. Os 

filhos que nem nomes recebem são tratados com a maior indiferença possível, 

a seca não afligi somente a terra, mas também o corpo do homem, a sua 

mente, seus sentimentos. A seca minimiza os sonhos do homem simples: 

Fabiano queria um lugar seguro para a família, Sinhá Vitória queria uma cama 

de couro – “vâmo dormi em cama de couro, vâmo sê gente!”. 

Para alcançar seus objetivos de melhoria de vida, Fabiano se sujeita a 

trabalhar de vaqueiro sendo explorado pelo dono das terras. A exploração do 

homem pelo homem, conceito criticado no discurso que foi atribuído à Zé do 
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Burro, pelo jornalista de O Pagador de Promessas. A negação desta 

exploração é motivo de resistência. Fabiano é tão submisso e ignorante que 

não pode nem questionar a exploração de seu patrão para não perder a única 

forma de sustento, assim como acaba sendo oprimido pelas autoridades 

públicas da prefeitura e a polícia. A opressão é a consequência de não passar 

fome. 

É esta fome que irá dar a força necessária para que o protagonista 

Fabiano busque mudar sua condição social através da resistência, da violência. 

Fabiano vê no cangaço uma forma de rebelião contra as forças sociais que o 

oprimem, diferentemente da obra literária que não possui essa passagem – 

esta atitude é um exemplo da presença da resistência nessa personagem 

sertaneja. Este discurso do homem comum é chave para o pensamento 

ideológico dos cinemanovistas e dos movimentos de esquerda no campo, 

como as Ligas Camponesas. Mas essa filiação ao cangaço não passa de mais 

um sonho que não será alimentado. Fabiano continua na miséria. A seca 

promete, “vai pegar fogo, não adianta esperar”. O gado emagrece, seca e 

morre. Fabiano sem pasto, vende seu pequeno rebanho e sua égua para o 

fazendeiro. Está na hora de novamente migrar. Antes ele encontra seu policial 

opressor no meio da caatinga e tem a oportunidade de se vingar, de usar a 

violência contra o opressor, mas ele não consegue. Consegue matar Baleia, 

que doente não teria mais serventia para a família que tanto fez companhia.  

A família segue seu rumo pelo sertão atrás de uma vida melhor, mesmo 

que numa roça de pouca serventia, cama de couro, escola, “virar gente e largar 

essa vida de bicho, se escondendo no mato”, nessas Vidas Secas. 

2. Sertão como problema nacional
No final de década de 1950 e começo dos anos 1960, organizações 

agrárias de cunho comunista passaram a surgir ou a ser reativadas devido às 

discussões no campo rural no Brasil. Destacam-se a ULTAB, União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, o MASTER, Movimento dos 

Agricultores Sem Terra, criado por Rui Ramos e endossado por Lionel Brizola 

no Rio Grande do Sul. A Igreja Católica, visando combater a ascensão desses 

movimentos na zona rural, passou a patrocinar e organizar sindicatos rurais e 

organizações religiosas anticomunistas. (DREIFUSS, 1981, p.299). Ao mesmo 
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tempo, a região nordeste, e principalmente seu estrato natural do sertão, foi 

incansavelmente pauta das políticas públicas do governo federal de João 

Goulart, assim como tema de diversos projetos sociais idealizados pelos mais 

diversificados órgãos de pesquisas sociais no Brasil. Entre estes grupos 

destaca-se a participação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS). O 

IPÊS2 foi fundado em agosto de 1961 e tinha como influência ideológica a 

Aliança pelo Progresso. Em resposta ao avanço comunista na América, em 

1961 o presidente John F. Kennedy formulou o programa Aliança pelo 

Progresso com a promessa de ajudar economicamente e socialmente os 

países da América Latina. Esta ajuda continha implícito o projeto 

estadunidense de contenção comunista e de expansão imperialista, 

pressionando os governos latino-americanos a adotarem uma postura contrária 

a intervenção do Estado na economia.  

O Instituto se declarava, no âmbito público, como uma organização de 

homens de negócios e intelectuais, com objetivos essencialmente educacionais 

e cívicos, buscando contribuir para a solução dos problemas brasileiros, além 

de tirar conclusões e elaborar projetos que pudessem contribuir para o 

progresso econômico, o bem estar social e fortalecer o regime democrático do 

Brasil. O IPÊS enxerga na zona rural um elemento de subversão a ser 

combatido, principalmente em relação ao movimento dos trabalhadores rurais 

de Pernambuco sob a liderança de Francisco Julião. Para Dreifuss, “a visão de 

uma massa de quarenta milhões de camponeses mobilizados, libertando-se do 

jugo rural e tomando de assalto cidades, representava uma perspectiva 

atemorizante para os proprietários de terra e a burguesia também” 

(DREIFUSS, 1981, p.300). 

Para combater essa “ameaça comunista” na zona rural, tanto do 

Nordeste, quanto Centro-Oeste e Sul, o IPÊS utilizou das atividades de alguns 

parceiros religiosos, tais como o Padre Crespo, Padre Velloso, Padre Melo e 

Frei Crespo, além do apoio de agentes da CIA, pelo qual o contingente triplicou 

em número, tal como o aumento de vice-cônsules que chegou a quatorze. 

Recife se tornou a maior operação sub-regional da USAID (American Agency 

for Internacional Development), enquanto o Nordeste se tornava alvo de suma 

2  Sobre o IPÊS, consultar as obras de René Dreifuss, Denise Assis e minha dissertação Os 15 
ramos do IPÊS: uma análise da produção cinematográfica do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 
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importância para o AIFLD (American Institute for Free Labour Development). 

(DREIFUSS, 1981, p.302-303) 

 A questão agrária era um elemento chave no discurso popular para as 

Reformas de Base. Apenas dois meses após João Goulart assumir como 

presidente, de 15 a 17 de novembro de 1961, ocorreu um Congresso 

Camponês, em Belo Horizonte, com cerca de 1600 delegados exigindo a 

Reforma Agrária.  
 

O equacionamento legal dessa reforma esbarrava, porém, no Art. 141 
da Constituição Federal, que previa o pagamento de indenização 
justa e prévia, em dinheiro, para as desapropriações por interesse 
público. O Congresso, reduto do conservadorismo rural, recusava-se 
a modificá-lo, com o apoio ativo dos monopólios estrangeiros, 
temerosos de que, na trilha aberta para a reforma agrária, o governo 
também investisse sobre suas propriedades. (BANDEIRA, 1989, p. 
55) 

 
 Em fevereiro de 1962, Brizola desapropriou duas fazendas, Sarandi e 

Camaquã, ao noroeste do Rio Grande do Sul, depositando pequenas quantias 

de indenização aos donos que, em represália, uniram-se aos outros 

pecuaristas e aumentaram o preço do quilo da carne. Porém, era no Nordeste 

que os conflitos alcançavam a maior amplitude. Passeatas eram realizadas, 

famílias famintas estavam saqueando lojas e mercearias e as Ligas 

Camponesas cada vez ganhavam mais força. É nessa situação que o 

presidente Goulart decide que deveria realizar a Reforma Agrária. O PSD, com 

raízes no latifúndio, alia-se com a UDN, partido da burguesia, para se opor à 

aliança de classes proposta pelo discurso de Jango em relação à Reforma 

Agrária. (BANDEIRA, 1989, p. 57) 

 O IPÊS, por meio de um grupo de mais de 40 especialistas, lançou o 

livro A Reforma Agrária apontando os problemas, as bases e as possíveis 

soluções para a questão agrária. O Instituto e seus membros entram de cabeça 

no problema rural, no processo de descomunização do Nordeste, na 

implementação da iniciativa privada nas obras de melhoria da região. Segundo 

a Hemeroteca do IPÊS no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, o Sr. Iris 

Melnberg, Presidente da Confederação Rural Brasileira, ressaltou, no dia do 

lançamento do livro, a importância do estudo, destacando-o como a mais 

completa obra já publicada sobre o assunto, em especial pelo caráter 
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democrático, cristão e técnico das soluções apontadas. Da mesma forma, 

discursou o professor Boaventura Cunha, do Colégio Pedro II e antigo membro 

do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, em relação à importância do 

projeto para o benefício das comunidades sertanejas e dos centros 

consumidores. O texto do livro identifica duas formas de Reforma Agrária: uma 

pautada no confisco das grandes propriedades, cujo titular é o Estado e na qual 

o agricultor será um usuário ou arrendatário; e a outra é marcada pela

substituição da estrutura latifundiária, progressivamente por implantação de 

uma classe média rural, de pequenos proprietários, cultivando unidades 

familiares, pois o acesso à propriedade rural é um fator crucial para a 

democratização do país. Visando divulgar suas bases e conclusões sobre a 

questão agrária, o IPÊS organizou um módulo em seu Curso de Atualidade 

Brasileira sobre a Reforma Agrária, lecionada pelo professor José Arthur Rios. 

Segundo apostila do curso, a população rural do Brasil em 1960 atingia 

cerca de 39 milhões de pessoas, cerca de 55% do total da nação. Para ele, o 

maior problema de mais da metade da população brasileira é a fome. A fome 

que preocupa o cidadão da área rural. O Brasil deve estar atento aos sérios 

problemas de recursos naturais e de produção de alimentos para a população. 

O Brasil um país de 852 milhões de hectares, possui somente cerca de 200 

milhões de hectares como áreas de produção agrícola, sendo que dessa 

medida muitas áreas estão sem cultivo ou são incultivadas ou incultiváveis. 

Chegando a um total de somente 2% da área total do país produzindo, 

enquanto o crescimento populacional nessa época era de 3%. Esses números 

em grande medidas são determinados pela presença de latifúndios no Brasil. 

O latifúndio tem a tendência de diminuir em número de proprietários e 

aumentar o número da área possuída. É um famoso “engole terra”. Com o 

latifúndio, o pequeno agricultor fica sem poder ter acesso à terra. O latifúndio é 

um obstáculo à flexibilidade, à mobilidade vertical da organização agrária, da 

renovação das técnicas agrícolas. Segundo Rios, dividimos os movimentos de 

Reforma Agrária em três tipos: paternalista, totalitária/socialista e 

democrático/pluralista. A primeira, comum nos debates agrários no Brasil, 

insiste nos aspectos de incentivo à produtividade e à mecanização do campo. 

Na segunda, a propriedade da terra é transferida para o Estado, que distribui 

ou arrenda essa terra e, por fim, temos a Reforma Agrária de caráter 
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democrático, que consiste no combate ao absenteísmo, ao divórcio entre a 

propriedade e o trabalho da terra, trazendo ao bem comum essas áreas 

abandonadas, incultivadas ou conservadas apenas como finalidades 

especulativas. Uma das maneiras apontadas para essa realização é a 

tributação, “através do imposto territorial rural progressivo, ao qual 

tradicionalmente resistiram os latifundiários brasileiros”. 

Segundo artigo da Revista Democracia e Empresa3, deve-se buscar 

uma via de Reforma Agrária que esteja equidistante dos extremos liberais e 

comunistas, que possa entregar a terra aos que dela saberão fazer uso 

adequado, tirando-a, mediante prévia e justo indenização, aos que não a usam 

ou dela abusam, deixando-a improdutiva, ou saqueando-a através de uma 

exploração exaustiva, impulsionada unicamente pelo afã desmedido de riqueza 

a qualquer preço, mesmo deixando para trás o deserto. Esse ponto de vista 

aproxima a proposta de Reforma com as bases éticas do cristianismo. Para tal 

definição, a propriedade privada é um direito fundamental da pessoa humana e 

o mesmo está ligado a um dever, uma obrigação de aproveitá-la em benefício

dos seus próximos, de modo racional e econômico. O não aproveitamento das 

terras e sua consequente deterioração, são julgados como crimes capitais 

contra as futuras gerações. Portanto, uma Reforma Agrária cristã e 

democrática, no mínimo, para o IPÊS deveria significar proteção efetiva aos 

verdadeiros e bons agricultores e combate aos demais; leis prudentes e sábias 

regulando o uso da terra de acordo com os últimos conhecimentos da ciência 

agronômica, em suma, difusão e vulgarização das boas práticas e combate a 

intransigente às más. 

Porém, essa Reforma, em articulação com as demais Reformas de 

Base, dependeria de uma maior assistência educacional e sanitária na zona 

rural, de uma melhoria nos sistemas de crédito, na modernização dos sistemas 

industriais e de energia, da melhoria dos meios de transporte e na melhoria das 

técnicas de produção, estoque e comercialização dos produtos agrícolas. 

Prerrogativa que é também afirmada pela Encíclica Mater et Magistra que 

acrescenta aos melhoramentos da prática agrícola, o melhoramento na 

3  Considerações sobre a Reforma Agrária. In.: Revista Democracia e Empresa. Porto Alegre: Livraria do Globo, 
Ano 1. N° 1 
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condição de vida do homem do campo, sugerindo a melhorias em diversas 

condições, tais como, 
água potável, habitações, assistência sanitária, escolas elementares 
e técnico-profissionais, condições idôneas tanto para a vida religiosa 
como meios recreativos, bem como equipamentos com os quais 
nossa época exige que seja adotada e enfeitada também a casa dos 
trabalhadores agrários.(Mater et Magistra, p.45-46) 

Para o IPÊS, esses elementos somente seriam alcançados com a 

criação de um efetivo Sistema de Terras, pelo qual a Reforma Agrária seria 

fundamental para a criação, no campo, de uma classe média estável e 

próspera. E para alcançar tais objetivos, a Reforma Agrária, por sua vez, 

deveria ser realizada com a presença da iniciativa privada que se 

responsabilizaria por elaborar a formação de sistemas cooperativos de 

produção, mecanização, industrialização e comercialização nas áreas 

beneficiadas183 (Mater et Magistra, p.55-56). A Questão Agrária é tema central 

do filme Nordeste, problema número 1, de direção de Jean Manzon, produzido 

pelo IPÊS. 

2.1 Nordeste, problema número 1 
Em 17 de agosto de 1962 é liberado para circulação o filme Nordeste, 

problema número 1 de produção de Jean Manzon Films e Atlântida Empresa 

Cinematográfica do Brasil. Esse documentário, segundo pesquisa de Marcos 

Correa (2005, p.7-8), foi exibido antes do filme estadunidense O Destino me 

persegue (The President´s Lady), dirigido por Henry Levin, no Cine Rian146, 

em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 11 de Outubro de 1962 e distribuição 

da parceira U.C.B (União Cinematográfica Brasileira S.A.). Com direção de 

Jean Manzon e contando com a sua tradicional equipe técnica, tal como a 

Direção de fotografia de Arturo Usai, Montagem de Floriano Peixoto e com a 

narração de Luiz Jatobá, o filme possui cópia no Arquivo Nacional no Rio de 

Janeiro.  

Seguindo o modelo mais padronizado entre os filmes da Coletânea do 

IPÊS, Nordeste, problema número 1, é um documentário constituído por seis 

sequências e inicia com seus créditos sobrepostos à Encíclica Mater et 

Magistra sendo folheada, lembrando que a mesma é um dos documentos 

bases da ideologia dos ipesianos. O filme se apresenta como um documentário 
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de cunho social com imagens de arquivo, encenações e tomadas diretas nas 

terras nordestinas. O tom principal do filme é a seca, que deriva a fome e a 

morte. A trilha sonora acompanha o herói do cotidiano, o personagem 

nordestino em constante superação. O nordestino é apresentado como um 

homem a ser valorizado, notavelmente pela utilização do recurso da tomada 

em contra-plongê, e em paralelo ao seu ofício, a sua atividade laboral. O 

narrador toma como reforço demonstrativo das imagens, uma fala sobre a 

precariedade e a falta de segurança do trabalho: “As condições de trabalho 

para a grande massa nordestina são as mais precárias e mal remuneradas”. 

Essas são as condições representadas pela equipe de Manzon sobre o 

nordestino – um homem simples, trabalhador, religioso em um ambiente natural 

hostil e seco. Com a apresentação das personagens, o filme emite seu 

posicionamento político, criticando as dificuldades da economia agrícola, a falta 

de incentivo fiscal do governo em relação aos trabalhadores do campo. O 

trabalhador é apresentado segundo funções sociais e de gênero em suas 

atividades: enquanto o homem exerce as profissões de risco e nas piores 

condições, as mulheres exercem a atividade doméstica, de cerâmica e de 

artesanato. Percebe-se a perspectiva de evidenciar e envolver 

emocionalmente, de certa forma, o espectador por meio de enquadramentos, 

fechados e em primeiro plano, as dificuldades que se encontram as famílias 

nordestinas. 

Nessa sucessão de cenas nota-se uma tomada de grande influência de 

John Ford e dos filmes de westerns estadunidenses (muito popularmente 

reinventados pelos filmes sobre o sertão nordestinos e seus cangaceiros, os 

nordesterns) – uma tomada em plano fixo pelo parapeito de uma porta na qual 

se enquadra uma mulher carregando um vaso de água na cabeça sob uma 

paisagem árida e com uma árvore seca ao fundo, todo o entorno do 

enquadramento é escurecido pela falta de luminosidade que focaliza a 

nordestina. Esse enquadramento anuncia o quadro social problemático 

demonstrado na sequência posterior, dando ênfase à mortalidade infantil. 

“Mortalidade infantil é alarmante no sertão nordestino. Em certas áreas chega a 

índices em torno de 70% de crianças mortas antes de atingir um ano de idade. 

Este é o preço da subnutrição, da ignorância, da ausência das mínimas 

condições de higiene”. Com a utilização de dados científicos sobre a 
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mortalidade infantil e imagens de conotação emocional, como a de um funeral 

de um recém-nascido, o espectador é sugerido a prestar mais atenção ao 

problema existente na região da seca brasileira. São imagens marcadas por 

uma iluminação mais escura, pálida e a trilha sonora acompanha esse tom 

calmo e deprimente. A própria entonação da voz do narrador é determinante 

para crermos que o Nordeste está abandonado pelo poder executivo. A 

sequência termina com uma família migrando por entre um portão de uma 

Igreja, em enquadramento e luminosidade tais como o corte da sequência 

anterior. A figura da Igreja ainda pode ser útil para esse povo, e se pensarmos 

na presença de grupos religiosos no sertão essa cena se torna bem relevante. 

Sem a Igreja, sem a fé, resta a migração, fugir das mazelas do sertão 

negligenciado pelo governo, segundo o IPÊS: “E nesta desoladora paisagem 

social é duro, muito duro de permanecer. O nordestino emigra, milhares e 

milhares de famílias descem anualmente para o sul”. Esse filme prende o 

espectador pela qualidade técnica e 

artística de suas tomadas, sendo comparado com outras produções da época 

que trabalham o tema do Nordeste. O filme narra as dificuldades encontradas 

pelo trabalhador rural nordestino, tais como problemas sanitários, de saúde, 

condição de trabalho, moradia, falta de infraestrutura, e propõe soluções 

baseadas em um fluxo maior de investimento particular em cooperação com o 

investimento do Governo Federal. O trabalho do nordestino é representado em 

suas atividades no campo e em suas atividades domésticas, na cerâmica e nos 

cuidados com a família. “A vida nordestina é elementar, áspera. Fechado em si 

mesmo, sem qualquer perspectiva de progresso social”. O discurso do filme 

gradativamente apresenta os problemas do homem do campo no Nordeste, 

apelando para uma trilha sonora melancólica e com a exibição de imagens de 

idosos passando por dificuldade, do problema da seca e da mortalidade infantil. 

Na terceira sequência (03:06m – 03:59m), que trata especificamente da 

mortalidade infantil, são apresentadas cenas de um velório de um recém 

nascido. As imagens são escuras, sombreadas e a música permanece calma e 

deprimente. A própria entonação da voz do narrador é determinante para 

crermos que o Nordeste está abandonado pelo poder executivo. “Mortalidade 

infantil é alarmante no sertão nordestino. Em certas aéreas chega a índices em 

torno de 70% de crianças mortas antes de atingir 1 ano de idade. Este é o 
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preço da subnutrição, da ignorância, da ausência das mínimas condições de 

higiene.” 

As imagens da morte, representadas pelo urubu, pelo esqueleto do gado 

e pela terra rachada pela seca, são o tema central da quarta sequência do 

filme, que chega ao seu ápice gradativo na condição de impactar o espectador 

com as representações da crise na questão agrária nacional. “Na época das 

secas o trabalho desaparece em vastas áreas e a morte assume o comando 

(...) então é preciso matar a fome dos que não morreram”. Pouco a pouco, o 

espectador vai se sensibilizando com a situação do nordestino pelas palavras 

de Jatobá, e essa aproximação ganha mais fôlego nas imagens representadas 

da morte. “Na época das secas o trabalho desaparece em vastas áreas e a 

morte assume o comando”. Começando pelas aves necrófagas, possivelmente 

um urubu ou um abutre – cena de impacto, representação crucial para a morte, 

assim como as terras secas e os esqueletos de gado. Então, o clima pesado de 

mais de cinco minutos de sofrimento vislumbra uma esperança: “então é 

preciso matar a fome dos que não morreram”. A solução – mesmo que 

pequena – do governo é apresentada. Suas frentes de trabalho mantidas por 

alguns dos seus órgãos como o Banco Nacional de Entidades Sociais (BNES) 

e o BNER, cuidando levemente da saúde e da higiene desses “valentes 

flagelados”. Ainda falta a iniciativa privada, a nova empresa assumir esse 

problema nacional que, na última sequência de cerca de três minutos e meio, 

tem exaltado o trabalho das empresas no Nordeste e clama-se por mais 

investimentos para os empresários. O nordeste é o futuro do Brasil e do 

empreendedorismo nacional. As enormes inovações tecnológicas são 

mostradas, muita água, energia, um Nordeste mecanizado e moderno está por 

vir com a chegada do capital. “Em duas palavras a racionalização da 

agricultura e a industrialização: caminhos certos para a salvação do Nordeste”. 

Então com um travelling sobre uma região agrária que recebeu investimento 

para se industrializar e com uma música de superação e vitória, o narrador 

esboça seu último comentário: “Só através da criação deliberada e racional das 

riquezas, o país deterá a incalculável avalanche social que se avoluma nas 

terras dramáticas de nossos irmãos nordestinos”.  

É exatamente nesse momento da narrativa que o filme sofre uma 

inversão, um deslocamento no enredo. Das mazelas e das deficiências na 
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questão social do Nordeste brasileiro às possíveis alternativas para a melhoria 

dessa situação. Uma montagem de oposição é visível nas últimas sequências 

do filme em relação às primeiras sequências voltadas para o problema número 

um. “Para remediar a tragédia, o governo cria frentes de trabalho mantidos por 

algum dos seus órgãos, de nomes: BNES, BNER. Nelas se admitindo os 

valentes flagelados. Os empregadores eventuais cuidam, um pouco, da saúde 

dessas levas de aglomeradas pelo infortúnio. É preciso evitar as epidemias”'. 

As empresas privadas então são acionadas para remediar o problema. 

O discurso favorável à implementação de um financiamento privado na região 

nordestina é explícito e motivo de superação para a crise. No filme, o Nordeste 

é apresentado como o futuro do Brasil e do empreendedorismo nacional. O tom 

das imagens, da representação do trabalhador, da iluminação mais clara e da 

música épica em fortíssimo, são as representações do desenvolvimento 

nordestino que pode ser alcançado pela iniciativa particular. As inovações 

tecnológicas são mostradas, muita água, energia, um Nordeste mecanizado e 

moderno está por vir com a chegada do capital privado. 
Em duas palavras a racionalização da agricultura e a industrialização: 
caminhos certos para a salvação do Nordeste. E é justo lembrar o 
decreto que regulamenta o artigo lei que criou a SUDENIR, autoriza 
empresas de capital cem por cento nacional a reduzirem em até 50% 
do seu imposto de renda para investimentos industriais no Nordeste 
(...) os industriais de todo o Brasil devem compreender a necessidade 
de aplicar recursos à grande área problema do país. Os 
estabelecimentos de crédito devem fornecer financiamento aos 
empreendedores locais. Só através da criação deliberada e racional 
das riquezas, o país deterá a incalculável avalanche social que se 
avoluma nas terras dramáticas de nossos irmãos nordestinos. 

Trabalhando claramente com um discurso didático de oposição entre o 

tradicionalismo e a modernização, entre o homem e as máquinas, entre a seca 

e a irrigação, entre as ligas camponesas e o sindicalismo da empresa liberal, o 

filme segue os modelos estéticos sobre o sertão brasileiro tais como os 

presentes em filmes como Aruanda, de Linduarte Noronha e O Pagador de 

Promessas, de Alselmo Duarte, assim como os filmes de cangaceiros que 

seguem uma estética mais próxima dos westerns tão populares nos Estados 

Unidos e em suas variações tais como o western spaghetti na Itália.  
As sequências relativas ao drama nordestino, juntamente com as dos 
filmes primitivos‘ de Linduarte Noronha, com as de ‗O drama das 
secas‘, de Rodolfo Nanni, ou mesmo do A Seca‘, de Memelo Jr, estão 
entre o que de mais expressivo nosso cinema alcançou até hoje 
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nesse assunto. (Quatro documentários. Matéria do Estado de São 
Paulo, de 31 de agosto de 1962) 

Está implícito no discurso de modernização do Nordeste, uma crítica a 

qualquer intervenção das Ligas Camponesas para a solução desses 

problemas. A presença do capitalismo é uma forma de conter a “ameaça 

comunista”, de impedir a existência de um nordeste em guerra, um nordeste de 

oposição. Dessa perspectiva, o problema número 1 do Brasil não se limita aos 

problemas sociais e de mortalidade no homem nordestino, mas também pauta-

se em um problema de segurança nacional, num discurso anticomunista em 

relação a classe rural popular. Este filme pode ser pensado como um discurso 

contrário aquele proposto pelos filmes do Cinema Novo, exemplos de O 

Pagador de Promessas e Vidas Secas, em oposição as concepções de 

esquerda do homem sertanejo/nordestino, como símbolo de elevação nacional, 

como símbolos do comunismo rural cristalizado pela Revolução Cubana de 

1959. 
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