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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. A partir de investigações nas mais variadas fontes – de obras cinematográficas a 

programas de televisão, de desenhos animados a propagandas ideológicas de ativistas 

políticos – as pesquisas buscam compreender o papel do imaginário na mobilização social, 

no consumo e nas representações que trazem sentido às práticas sociais. 

 

Prof. Dr. André Azevedo da Fonseca.
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 O ESTATUTO DA IMAGEM NO OCIDENTE NA CRÍTICA DE GILBERT 

DURAND 

 

Vinícius ALVES DE OLIVEIRA 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

 

Resumo: Gilbert Durand, seguindo Gaston Bachelard e Henri Bergson, é um 

dos responsáveis por buscar restaurar a imaginação na história da filosofia e 

epistemologia através do desenvolvimento de uma pedagogia do símbolo e do 

pensamento indireto que provém da fantástica concebida pelo imaginário. No 

interior desse movimento o autor elabora uma profunda crítica ao pensamento 

ocidental em que prevalece uma concepção gnosiológica que desvaloriza 

ontologicamente o estatuto da imagem, ainda que tenha sido nas sociedades 

ocidentais em que a imagem encontra suas mais diversas formas expressivas, 

como o cinema e a fotografia. O seguinte trabalho tem por proposta conduzir-se 

sobre a obra de Gilbert Durand para estruturar a crítica do autor quanto ao que 

chama de “paradoxo da imagem no Ocidente” através da sua apresentação como 

desenvolvimento histórico e hermenêutico, revelando no interior de seu pensamento 

o esquema de um imaginário social sobre o próprio regime da imagem. 

 

Palavras-chaves: Durand, imagem, imaginário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Gilbert Durand, e o Círculo de Eranos de 1933 do qual participou, podem ser 

definidos em suas práticas por suas contribuições à recuperação do valor do 

símbolo na ciência contemporânea. O projeto por um ‘reestabelecimento do 

imaginário’ pauta-se em uma pesquisa sócio-histórica sobre o estatuto de seu 
                                                           
1
Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (vinialvesx@gmail.com). Orientadora Profa. Dra. Carla 
Delgado de Souza – Universidade Estadual de Londrina. 
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objeto primordial, a imagem, localizada sobre uma expressão marginalizada pela 

ciência moderna e relegada a ser uma forma distorcida de apreensão da realidade. 

Entendendo a imagem tanto no sentido de símbolo iconográfico (ou imagem 

objetivada), como a imagem enquanto matéria do imaginário, fala-se de sua 

reconstituição enquanto uma busca por erigir uma pedagogia ativa pela expansão 

do papel da imaginação no Ocidente, reconduzindo a sensibilidade à imagem e 

reintegrando-a as fontes de conhecimento legitimadas. No entanto, ao mesmo 

tempo em que o Ocidente fez da imagem o produto secundário de um ‘cogito’  

lógico, foi essa mesma sociedade que trouxe ao mundo o cinema e a fotografia e 

utiliza intensamente do imagético como instrumento de comunicação de massa. 

Assim, a obra de Gilbert Durand trabalhará criticamente com essa condição 

paradoxal da imagem no Ocidente. Nesse artigo, nos ocuparemos em demonstrar, 

fazendo uma breve demonstração da constituição histórica e epistemológica de um 

imaginário social da própria imagem, os paradoxos da imagem explorados pelo 

autor.  

 

ÍCONE E ÍDOLO 

 

  Como hermeneuta, Durand tornará a história da imagem como uma história 

da condição do símbolo, seguindo-a por um paralelo entre significante e significado, 

mas de forma que não possa haver separação entre os termos, fazendo da imagem 

a única abertura para o símbolo. Seguidor de Jung, o autor conceberá o símbolo 

como aproximação figurativa de um sentido inexpressável, um signo concreto que 

evoca por relação e pode gerar, através do mundo sensível, uma epifania de algo 

indizível (DURAND, 1988, p. 14).  

Já como produto de desenvolvimento histórico, Durand localiza a grande 

modificação fixada no estatuto da imagem – e nesse sentido, do símbolo – no evento 

em que se debateu o uso de imagens cristãs pelo imperador Leão III, através dos 

éditos expedidos pelo governante contra os ícones, entendidos como ídolos, entre os 

anos de 726 a 729 d.C (TREADGOLD, 1997, p. 352–353.) e que culminou na divisão 
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entre católicos apostólicos e ortodoxos, formalizada pela história em 1054 no papado 

de Leão IX.  

Os confrontos entre as sedes do Império Romano acabaram sendo o 

produto eventual de um distanciamento entre a capital do Império no Oriente 

(instalado por Constantino I no século IV d. C. em Constantinopla) e sua parte 

ocidental, depois feita capital em Roma. A consequência da extensão territorial do 

Império Romano e o distanciamento na separação por sedes promovida pelo 

Imperador Teodósio I (que governou de 378 até 395) espalharam as divergências nas 

práticas do cristianismo entre a população e os patriarcas da Igreja. O cristianismo 

não tinha um conjunto integrado de formulações acerca de suas crenças, 

principalmente porque se consumou através de uma série de aproximações com 

outras profissões de fé, e mesmo com pensadores gregos na expansão helênica 

pelo Império no período que se denomina cristianismo primitivo. Todavia, o centro 

dos debates entre os cristãos sobre sua religião nesse período era principalmente 

sobre a natureza de Jesus Cristo. 

  O Docetismo, um dos movimentos em disputa pelas definições 

teológicas no cristianismo primitivo (junto com outros como o Nestorianismo, 

Ebionismo e o Arianismo), mesmo tendo encontrado pouca reverberação em solo 

europeu, acabou por obter certa continuidade no Oriente e influenciar as posteriores 

correntes monofisistas da teologia dos Patriarcas, trazendo evento do Grande Cisma 

à tona. O Docetismo do cristianismo primitivo negava a natureza humana de cristo e 

o sacrifício da crucificação, mas já havia sido contestado pelo Logos do evangelho de 

João no século II, considerada ainda herética pela Igreja primitiva. O Monofisismo 

(ou Monotelismo), em disputa no Concílio de Calcedônia em 451, ainda que 

venerasse a crucificação, acreditava que mesmo após a encarnação humana do 

divino, a natureza de Cristo permanecia apenas divina. Tal concepção dialogava 

abertamente com os preceitos do Docetismo, de forma que ambas as correntes 

confluíram na instrução do catolicismo praticado pelos patriarcas orientais, que 

entraram em disputa com o papa romano. Vale ressaltar que no Oriente, Docetismo 

e Monofisismo argumentavam sobre a “natureza” essencialmente divina da 

Santíssima Trindade e o resultado secundário dessa disputa envolvia o uso de 
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ícones para veneração religiosa. No entanto, apesar das diversas variáveis e pontos 

de debates teológicos que determinaram a desavença com o Oriente, devemos 

seguir aquele núcleo que teve o movimento iconoclasta de Constantinopla como 

central e fez produzir os argumentos que possibilitaram a expressão da imagem no 

Ocidente como a conhecemos.  

Nesse sentido, uma das influências helênicas no cristianismo primitivo foi o 

contato com o pensamento de Platão e de Aristóteles, este último seguido 

principalmente por seu Historia Animalium (aproximadamente 334 a. C), cujas ideias 

foram incorporadas na concepção de ‘Hierarquia do Ser’ no interior do cristianismo. 

Por essa formulação, dos seres que seguem Deus (que estaria no topo da 

hierarquia) a matéria - que é manifestação imóvel e não vivente - é indicada como 

um dos níveis mais baixos de expressão no mundo. A partir dessa dualidade, os 

trabalhos pictóricos de Jesus Cristo podem ser entendidos como uma blasfêmia 

contra sua divindade, uma vez que envolve a matéria (baixa e impura na sua 

definição) na confecção da imagem daquele que é a santidade suprema. Ainda que o 

monoteísmo judaico não tivesse contestadores, a preocupação dos iconoclastas era 

de que uma confusão entre a representação e o representado pudesse existir 

através dos ícones (iconolatria) e, por conseguinte, que uma veneração que não se 

direcionasse a Deus, mas à imagem, estivesse se expandindo pelo Império e 

trazendo-lhe mau agouro (BESANÇON, 1997). Esta preocupação intensificou a 

retomada da máxima contida no segundo mandamento da Lei de Moisés, que rejeita 

o uso de qualquer imagem como substituto do divino (Êxodo, XX, 4-5). 

Um dos contra argumentos para a iconodulia estava com a definição da 

Calcedónia da união hipostática, argumento que afirma que Cristo possui duas 

naturezas e duas substâncias, uma divina e uma humana. Esse argumento 

utilizava-se novamente do Logos de João, que se torna carne, e da significação da 

crucificação enquanto um sacrifício, a fim de formular que Deus também uma vez 

participou da matéria como filho e, dessa forma, não haveria heresia nas 

representações de sua imagem, já que ele mesmo já havia sido imagem, como 

escreveu João Damasceno (†749).  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Durand (1988, p. 23) argumenta que o iconoclasmo bizantino se desenvolve 

por um puritanismo, uma exigência reformadora contra o realismo da 

antropomorfia de Cristo feita por São Germano de Constantinopla. Este fato parece 

ser fundamental no que tange às possibilidades de representação imagética do 

divino, uma vez que o consentimento comum do debate iconoclasta tornou no seu 

fim apenas válida a veneração de ícones bidimensionais, os quais não tinham a 

concretude das representações tridimensionais, como as esculturas. As 

representações imagéticas bidimensionais eram compreendidas como mais 

abstratas, servindo apenas como uma menção material ao arquétipo divino do qual 

a consciência adorante deveria se ocupar. Na cisão resultante entre as duas igrejas, 

observa-se a extensão das argumentações deste período no imaginário discursivo 

desses grupos religiosos. Assim, por exemplo, onde a Igreja Apostólica Romana 

enfatiza a materialidade de um Cristo histórico crucificado e a imagem das chagas, a 

Igreja Ortodoxa fará ênfase à ressureição, ao mistério litúrgico e à face divina. 

 Esse episódio, que Durand classifica como vitória da iconodulia, conduz a 

um paradoxo do estatuto da imagem na história do pensamento ocidental. Os anos 

que seguem ao século V formalizaram uma nova condição da experiência visual no 

Ocidente, chegando a alterar a concepção do próprio conhecimento por mais de dez 

séculos. Haveria, segundo o autor, dois desenvolvimentos diferentes e em tensão 

em relação ao estatuto da imagem: um marginal, que se dá como uma resistência e 

ressurgência relacionada à iconodulia, e outro marcado por uma negligência em 

relação aos ícones, que ocorre de forma a caracterizar uma iconoclastia particular 

do Ocidente. Esse paradoxo em relação às imagens faz com que Durand busque 

uma reflexão sobre a Imagem-Ícone para elaborar sua teoria da Imagem-Símbolo 

(PAULA CARVALHO, 1989). O autor indicará assim, a partir dessa materialidade 

latina, um escamoteamento da expressão simbólica da imagem, um afastamento da 

totalidade do símbolo por cisão entre significante e significado, movimento em que a 

‘transparência’ da mensagem oculta seu valor simbólico, seu ‘para-além’. 

Para o autor, a iconodulia no Ocidente passará a tratar as imagens como 

uma forma pedagógica em serventia do dogmatismo eclesial, tornando-se durante 

os séculos iconoclastas um instrumento não mais voltado à abertura de um mistério 
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divino, mas à fixação interpretativa dos dogmas pela Igreja. Nos abalos que o cisma 

causou à Igreja Romana, devido especialmente aos precedentes de discussões 

teológicas acaloradas que seguiram por anos no Império, qualquer relação de 

liberdade com os símbolos religiosos (por menor que fosse sua expressão) 

significava abrir espaço à possibilidade de heresia. Como consequência, a igreja 

investiu na estratégia de unificação teológica da imagem. Com isso, a igreja forçava 

a supressão da função imaginativa, já que é ela que dá ao simbólico sua potência de 

amplitude (DURAND, 1988, p.34). Basta acompanharmos as missões da fraternidade 

de São Francisco de Assis (1226) que produziam e circulavam ricas ilustrações dos 

mistérios da fé, bem como lembrar as encenações teatrais dos episódios da vida de 

Cristo ou, ainda mais tarde, a intensificação da estética cisterciense do século XII na 

ornamentação figurativa das igrejas por vitrais, estátuas e iluminuras (DURAND, 

1988, p. 18-19), para entender como as imagens religiosas criaram meios de 

propagar a uma população não letrada um acesso ilustrativo e explicativo (não 

diremos compreensivo) dos dogmas católicos. 

  Durand então caracterizará o tratamento da Imagem-Ícone dos latinos 

através da separação exposta por Godet sobre a natureza do símbolo frente à 

alegoria. Godet interpreta o símbolo e a alegoria por dinâmicas de gestos inversos: o 

primeiro aparece primariamente como figura, uma fonte de ideias que ascende do 

concreto para um além. Já a alegoria é uma ideia abstrata que busca se tornar 

compreensível através de uma figura, sua significação só pode se dar fora de si 

mesma, em um programa conceitual do qual sua ilustração é missão última (cf. 

Godet apud Durand, 1988, p. 10). Ora, as imagens, como observa o autor, estão 

sujeitas a um evento, precisam de uma situação histórica que lhes dê o colorido, e 

neste caso é mesmo parte do símbolo iconográfico que haja redundância pela cópia 

de forma que ele se torne presente a todo o momento, operando no sentido da 

transcendência que deve efetuar pelo sensível. Porém, ainda que a imagem 

simbólica tenha a necessidade de um intérprete, há sempre a ameaça de um 

regionalismo da significação, de tomar a imagem por função de segregação e 

reconhecimento social (o sintema em René Alleau). Estabelecendo o símbolo por 

uma redução à sua função sociológica, sua condição desliza ao de uma alegoria, 
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expressão que mais facilmente representa a fixação de uma ideia na figura em 

contraposição ao símbolo com sua significação aberta (DURAND, 1988, p. 33). 

 Destes pontos Durand extrai dois deslocamentos de redução sociológica. 

Primeiro, o autor iguala a convenção social ao dogma e demonstra o intenso uso do 

alegórico para uma intepretação fechada em si da qual a Igreja se valeria após o 

Segundo Concílio de Niceia em 787 d.C, concluindo que a imagem se funcionalizará 

e funcionarizará pelo e para o clericalismo. O segundo deslocamento, por sua vez, 

parte da constituição de uma intensificação do legalismo religioso, que defronta a 

individualidade espiritual com uma inteligência agente separada, investida pelo 

cristianismo com base na mediação divina realizada pelo clero. Isso transparece os 

motivos das insurgências cristãs contra a heresia do Gnosticismo, movimento 

religioso que afirmava o Pleroma sem a mediação de qualquer dogma externo à 

experiência, mas sim como uma epifania pessoal que se instituía em um 

conhecimento concreto e experimental para o contato com o divino (DURAND, 1988, 

p. 33-34). 

   Estes dois caminhos (interpretação dogmática da imagem e mediação 

clerical investida em um legalismo religioso) se mostram comparáveis a Durand ao 

que René Thom expunha em sua teoria das catástrofes. Quando um sistema é 

destruído por queda potencial, ou, onde o equilíbrio de um sistema podendo 

desaparecer pode também produzir uma repulsão no lugar de onde havia atração, 

concebem-se pontos degenerados no sistema, expressões sem potência de engajar 

outros elementos. Badia traduz esse fenômeno na polissemia simbólica pela 

saturação ou entropia do simbolizante que vem transformar o símbolo em signo 

(BADIA, 1999, p. 29), uma mera expressão arbitrária de equivalência que não mais 

atrai uma densidade de sentidos, mas um único sentido convencionado, se tornando 

uma alegoria utilizada como a tradução econômica de um significado.2 

  É esse, segundo Durand, o que seria o núcleo e fator mais importante do 

Cisma causado pelas disputas do iconoclasmo que influenciaram a posição da 

                                                           
2 Roy Wagner (1986) concebe um processo similar que descreve como obviação. A Imagem-Símbolo, como uma elicitação 
condensada de múltiplas analogias, funciona também como sua própria mediação necessária para o campo de expansões 
genéricas à suas metáforas. Assim que a dialética entre símbolo e cultura é exaustada, cria-se uma convenção sobre a 
imagem que esgota seu processo mediativo e a altera de uma fórmula “as if” para “is”. 
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imagem no Ocidente e no Oriente, pois se o ícone bizantino é definido pela 

redundância e pintado por formas canonicamente fixadas - bastando lembrar a 

têmpera, a encáustica ou a regulação das cores - é também verdade que seu culto 

não deixou de ampliar seu poder de recondução e “epifania sobrenatural do 

símbolo”, pois é a repetição e não a cópia o seu fim. É a imagem o veículo da 

mediação divina, sua veneração pelo adorador garante uma íntima relação sobre 

seu sentido que não se encontra fora do ícone, diferente da Igreja Romana 

(DURAND, 1988, p. 36-37). O catolicismo romano preferiu por um conhecimento de 

tipo alegórico como convenção (quase inteiramente solapado em signo), assim como 

pela função sociológica da ilustração do conceito, a fixidez do dogma saturando a 

imagem em direção a um “materialismo”. Veremos então que estas duas 

manifestações se encarnarão fortemente na estética da imagem das duas igrejas, 

como ressalta Durand, pois Bizâncio celebra a figuração e contemplação da imagem 

do homem transfigurado pelo divino em Cristo, abrindo caminho ao significado 

(DURAND, 2004, p. 20), enquanto a Cristandade Romana pode enunciar sua 

sensibilidade na transfiguração do divino na imagem do homem, fixando-se em 

seguida no significante. 

 A passagem formal dessa sensibilidade material da Igreja Romana na 

estética será convocada em oposição à antiga arte romana pela arte gótica no século 

XII. Basta acompanhar sua evolução como “decalque realista”, conduzindo em seu 

período o excesso das artes de vitrais até a volta das pinturas de paisagens da 

Antiguidade Clássica e finalmente a trompe l’oeil renascente que buscava criar a 

ilusão de objetos reais em relevo. Desse processo, o autor identifica o fim do ícone 

em seu sentido sagrado devido ao seu deslizamento para a imagem naturalista, 

para a redução ao objeto de arte (que é apenas objeto quando lhe falta o sagrado), 

fazendo emergir do ícone uma transformação a simples ornamento realista que já 

não conduz a um sentido oculto e sim se satisfaz na ‘presença’ que atinge copiando 

a natureza (DURAND, 1988, p. 32). A arte que provém desse período se estende do 

expressionismo barroco para além do século XIX em que encontra seu sentido 

último no impressionismo e seu interesse pelo rendu como técnica que reproduz a 

impressão sensível da realidade (DURAND, 1988, p. 19), o que equivale a dizer que 
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uma parte significativa da história da arte tem pautado um forte interesse pelo 

epidérmico, e como apontamos, pelo significante.  

 

“A arte católica romana é uma arte ditada pela formulação conceptual de 

um dogma. Ela não reconduz a uma iluminação; ela simplesmente ilustra 

as verdades da Fé dogmaticamente definidas. Dizer que a catedral gótica 

é uma “bíblia de pedra” não significa absolutamente que seja tolerada 

aqui uma livre interpretação que a Igreja recusa à Bíblia escrita. Essa 

expressão significa simplesmente que a escultura, o vitral e o afresco são 

ilustrações da interpretação dogmática do Livro.” (DURAND, 1988, p. 37-

38). 

 

  A herança que a sensibilidade cristã entrega ao Ocidente é então o 

pensamento direto, da verdade institucionalizada contra a liberdade do sentido 

íntimo. O sentido de ser e o papel cultural da imagem artística se minimizarão 

gradualmente na história. Por essa razão é que Durand afirma que o artista perdeu 

seu lugar na sociedade junto com a separação da Imagem-Símbolo da Imagem-

Ícone, perdendo também a função de formular através da pintura e da escultura o 

suporte pelo qual podia promover-se uma recondução ao sentido epifânico do 

símbolo (DURAND, 1988, p. 27).  

Por isso, no conjunto da crítica de Durand, o artístico se torna interpretável 

como puro “divertimento” e “ornamentalismo” entre os séculos XVII e XVIII, produção 

diretamente relacionada à popularização das paisagens góticas que atingem a 

receptividade dos países celtas no século XII com seus elementos de culto à 

natureza, promovendo por fim o deslocamento do ícone para o cenário. Afinal, é na 

França que se desenvolve o Rococó como arte do adereço com a valorização do 

decorativo pelos artistas. Sendo ainda indicativo dessa exaltação do cenário e do 

naturalismo que o Humanismo do Renascimento do Quattrocento (século XV) 

encontre-se em um retorno imaginativo dos antigos cultos pagãos, com suas forças 

antropomorfas que regem a natureza e a celebração da Antiguidade Clássica, 

fazendo intimidade com os deuses da mitologia grega (DURAND, 2004, p. 18). 
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Se a arte mantém ainda no Ocidente um estatuto de enigma é em parte pela 

oposição operada pela Revolução Industrial que cria os grandes centros urbanos e 

formaliza o espaço e cotidiano do trabalho, para o qual a arte se torna fuga e evasão 

para a intimidade. Por esse motivo a arte virá a ser tomada como uma “realidade 

superior” e possuinte de uma “verdade essencial” sobre a vida e o íntimo do ser 

(WILLIAMS,1983, p. 35). Tendo ainda Walter Benjamin encontrado na figura do 

colecionador de arte a intenção de devolver à obra um sentido e um valor afetivo na 

sua recolha do meio público urbano (em que impera o valor de uso) para consagrar 

sua subjetividade enigmática (BENJAMIN, 2009, p. 38). Portanto, coube ao século XIX 

provocar uma das resistências do imaginário contra o iconoclasmo ocidental, mas 

sua ressurgência mais violenta teve de esperar o Romantismo como arte do sonho e 

fantasia, pois só com este período a alegoria retoma sua intenção mais natural de 

sentido abstrato pelo qual a convenção rígida do dogma fez desvirtuar-se para servir 

ao clericalismo. Nesse caso, se no mito de Lévi-Strauss a fórmula 

traduttore/tradittore atinge seu valor mais baixo, Durand provavelmente não 

hesitaria em apontar sua maior gradação em relação ao ícone cristão romano que 

mitiga a potência simbólica e consequentemente aponta na direção das 

epistemologias modernas para as quais a imagem e a imaginação se tornariam as 

fontes do erro. 

 

FANTASIA E REALIDADE 

 

 O helenismo, para além de seu período histórico definido pela intensa 

expansão do Império Romano, teve sua influência sentida ainda nos anos vindouros 

do conhecimento na sociedade romana, sendo os gregos tão presentes que 

serviram às primeiras formulações do cristianismo primitivo, ainda que chegassem 

aos cristãos desse período fora de fontes escritas. Os gregos foram ainda a fonte da 

teologia cristã e seus pensadores, já que a partir do século II d. C. as cidades mais 

importantes do Império Romano já possuíam Escolas onde se formavam os Padres. 

Esse período da teologia é conhecido por Patrística e do qual João Damasceno de 
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Bizâncio, o maior representante da iconodulia, foi participante junto ao nome do 

maior representante cristão de Platão, Agostinho de Hipona (LARA, 1999, p. 31). A 

elaboração neoplatônica do cristianismo feita por Agostinho acompanhou o contexto 

de valorização do pensamento grego, e como tal o valor da racionalização desse 

pensamento que Agostinho transferiu para a fé. Porém, ainda que se possa 

argumentar que Platão afaste Agostinho do “materialismo” pertinente na 

epistemologia cristã, deve-se também ressaltar que sua teoria da iluminação divina 

no que se relaciona a inteligência dos homens e o entendimento da criação divina 

segue um afastamento do problema da recondução platônica, já que Agostinho 

escolhe pelo intelecto das formulações algébricas que podem trazer ao cristianismo 

as máximas racionais e promovam a fé por evidência da razão. 

Ainda que Platão seja um dos mais antigos representantes da dialética 

("dialética ascendente"), seu trajeto da impressão sensível ao inteligível não poderia 

nunca ser concluída pelo homem (República, VI, 511, Fedro, 265 d). Durand 

acompanha essa leitura, indicando que Platão, ainda que mestre de Aristóteles, 

aceita a existência de verdades indemonstráveis, verdades que não se alcançariam 

pelo método ou pela razão comprometida com a temporalidade do corpo humano. 

Há na teoria platônica a abertura para uma intuição da alma que só o imaginário 

mítico dos gregos podia fazer sentir a presença pela crença (DURAND, 2004, p. 16-

17). Essa parte da recondução da alma pelo imaginário foi grande parte do 

argumento de São João Damasceno em defesa do uso das imagens e de uma 

teologia do sensível contra a pura abstração argumentativa, aspecto este revertido 

por Agostinho que fará continuidade ao contraste entre latinos e gregos do baixo 

Império Romano ao extrapolar a leitura platônica. No entanto, Agostinho apenas se 

responsabilizará em considerar ciência e fé como matérias similares e adequadas 

para a contemplação de Deus, pois é a escolástica medieval de Tomás de Aquino 

que fará sua formalização pelo racionalismo aristotélico como principal método de 

alcançar a fé como verdade, deixando a doutrina da criação divina e do 

conhecimento sensível no passado. 

É de se destacar que entre Agostinho e Tomás de Aquino existem oito 

séculos de separação, nos quais também grande parte dos autores da Grécia antiga 
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se mantiveram desaparecidos até Averróis de Córdoba (1126-1198), natural da 

Espanha conquistada pelo Islã, redescobrir e traduzir um desses autores, 

Aristóteles. Despertando um novo e intenso interesse por sua obra por todo o 

Ocidente, os filósofos e teólogos cristãos utilizaram intensamente da leitura 

averroísta de Aristóteles no fim do século XIII, mas São Tomás de Aquino é quem 

melhor exemplifica sua sistematização por parte do catolicismo. Tomás de Aquino 

não tinha o interesse de Agostinho de tratar a ciência como um método para a fé, 

mas sim de conciliar os valores religiosos com as conclusões científicas, 

professando o racionalismo metódico que abriria mais tarde a Idade Moderna. 

“Verdadeiro é o que é” era a afirmação de Agostinho que São Tomás de Aquino 

buscou explorar através de Aristóteles. Tomás de Aquino converge toda a teoria da 

iluminação ao intelecto, ao cognoscente e não aos objetos. As coisas são 

verdadeiras se correspondem à sua essência, pois o intelecto é divino e só Deus 

conhece as coisas, como diz no artigo segundo de ‘Questões Discutidas Sobre a 

Verdade’. Isso não aparta o intelecto das coisas, embora reconheça que são 

verdadeiras as coisas racionalmente conhecidas, aquelas que podem ser 

justificadas em sua razão. 

Portanto, Tomás de Aquino dá realidade às coisas verdadeiras pelo 

conhecimento que delas se tem através do intelecto e não do sensível, já que a 

verdade não pode ser sensível, pois a verdade é imutável no intelecto divino, é uma 

essência. Todavia, o sensível possui vantagem sobre intelecto na medida em que a 

imagem apenas ‘re-apresentaria’ as coisas. É no quarto artigo de ‘Questões 

Discutidas Sobre a Verdade’ que Tomás de Aquino produz seu estatuto para a 

imagem em relação aos sentidos. Ele aceita o lugar do conhecimento sensível, mas 

coloca-o como um ‘entre-caminhos’ para o intelecto de onde o sensível pode ser 

apartado. Afinal, os sentidos apreendem com equivalência o sensível e fazem-no 

pelo imediato de sua presença, concebendo o caminho para conhecer sua essência. 

Porém, a imaginação, que não necessita da presença da coisa, através da imagem, 

distorce os resultados da percepção e o sensível perde seu atributo cognoscente, 

concluindo com Aristóteles no artigo onze que a falsidade não cabe aos sentidos, 

mas à fantasia.  
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Além dessa forma de fonte da verdade, vale lembrar ainda o 

estabelecimento da dialética socrática sobre o juízo como uma forma binária, 

método em que algo só pode ser verdadeiro ou falso. Durand apontará então da 

escolástica e sua investigação da verdade a fixação da argumentação de 

proposições absolutas ao Ocidente, efetuado principalmente pelas leituras 

averroístas de Aristóteles, que colocam a imagem no lugar ambíguo que hoje a faz 

ser reconhecida, pois não se aplica com exatidão a proposição de verdade ou 

falsidade às imagens, nem pela percepção que terá dela ‘re-apresentação’ ou cópia 

do objeto, nem pelo intelecto do racionalismo aristotélico que exige clareza e 

distinção (DURAND, 2004, p 10).  

As proposições essencialistas e absolutas de São Tomás de Aquino darão 

novo sentido ao conceitualismo para as ciências vindouras, e o segundo momento 

de intensa desvalorização da imagem e do símbolo para Durand virá com René 

Descartes e a instituição do método que faria exame da verdade das coisas através 

da essência de sua constituição para não incorrer no erro. Logo, é importante 

adiantar o cerne do confronto de Durand e sua hermenêutica com Descartes, pois o 

autor fará demonstrar que parte do símbolo sempre se apoia na concretude, 

enraizando-se como sentido a partir do sensível - gestos, cheiros e sons como 

expressão onírica que a imagem vem acompanhar, demonstrado por Bachelard -, 

pois são os próprios sentidos que Descartes negará em definitivo na sua filosofia. 

Afinal, os sentidos não revelam os atributos do objeto, que podem assumir diversas 

formas e permanecer em sua essência quando a imaginação só procede pelo 

sensível para fazer de suas figuras matéria (DESCARTES, 1996, p.22). Mas os 

atributos cartesianos são aqueles extraídos pelo seu cogito e, por conseguinte, são 

os atributos matemáticos de um método que exclui toda a poética do pensamento 

indireto como válido. O universo material, que é apenas res extensa, será 

transformado em puro algoritmo matemático, sendo suas imagens reduzidas à 

equação algébrica (DURAND, 2004, p. 13; 1988, p. 25). 

Ainda que o conceitualismo reapareça fortemente na obra de Descartes, 

fica claro para Durand que é o conceitualismo aristotélico e não o platônico que o 

filósofo busca. Afinal, o problema de Platão é o das coisas em si, ele considera as 
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qualidades fora do sensível para compreendê-las, mas aponta que estas só se 

demonstram nos objetos sensíveis e é aí que se faz o seu problema da recondução, 

pois será a ideia de conceito de Sócrates que trataria de retomar. As coisas do 

mundo devem reviver suas qualidades fora do devir que as dissolve, por um projeto 

intimista com sua manifestação tanto quanto com sua ideia. Com isso, Platão 

acompanha o papel da imagem que funciona como ferramenta de reconstituição da 

essência dos objetos sensíveis, buscando-se por ela o âmago do seu sentido, como 

esclarece a obra Fedro (DURAND, 1988, p. 28).  

O conceitualismo peripatético a que Descartes se alinha também aceita a 

ideia in re na coisa sensível, mas esta só se extrai pela única via do intelecto e só 

pode conduzir ao conceito, a segunda forma fechada que o Ocidente reproduz 

marginalizando a imagem. Isso ocorre porque o conceito nega a transcendência do 

objeto, produz a definição fixa e universalizante em comparação ao evento histórico 

e interpretativamente variável que tem a imagem (DURAND, 1988, p. 30). Se o 

imaginário se faz como função de trazer das imagens suas ligações afetivas ao 

homem como epifania, o cartesianismo, que afasta as sensações do verdadeiro 

conhecimento, afasta também do homem o símbolo. 

A partir do século XVII, o imaginário é excluído dos procedimentos 

intelectuais e a imagem que é sua expressão leva o título de “louca da casa”, não 

podendo ascender a uma forma de demonstração, não sendo fonte válida de 

nenhum conhecimento legítimo do mundo. Os eventos singulares da natureza não 

fazem regularidade, não dão legitimidade ao fato que é o fixo lugar da razão. Os 

experimentos de Galileu só serviriam para ilustrar um universo claro de 

determinismos que se desdobra nas causalidades materiais, até uma causa 

primeira encontrada em Deus. A imaginação se torna a colcha de retalhos das 

ideias fictícias, uma fabulação inútil à ciência das evidências que inaugura o 

realismo perceptivo e a razão demonstrativa, mais uma vez substituindo o símbolo 

pelo signo, agora não material, mas matemático (DURAND, 2004, p. 12-13). Tim 

Ingold bem notará a ironia que resulta de Galileu em ‘O ensaiador’ (Il Saggiatore, 

1623) onde há a sua comparação da linguagem do universo como linguagem 

matemática que a ciência viria interpretar. Afinal, a analogia do livro do universo é 
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anterior a Galileu e remonta a “uma identidade entre a obra de Deus, na criação do 

mundo natural, e da palavra de Deus, na composição das escrituras” (INGOLD, 2012, 

p. 22).  

A metáfora provém dos antigos monastérios bizantinos em que a adoração 

da imagem e da imaginação era acentuadamente promovida, sendo o mais 

exemplar o Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina. Ingold observará como a ciência 

moderna de Galileu se separa radicalmente dos processos cognoscentes do interior 

destes monastérios através da história A vida de São Benedito de Núrsia de 

Gregório, o Magno. A história é ilustrativa da cisão que o realismo perceptivo realiza 

no Ocidente, pois perpassa o treinamento que a imagem concedia para o exercício 

da imaginação em busca da realização de uma ficção que não ficava apartada da 

‘realidade’ (INGOLD, 2012, p. 19). Nela, um monge cansado do confinamento é 

aconselhado por São Benedito a partir do monastério. Ao sair, o monge encontra um 

dragão bloqueando sua passagem colocando-o em intenso terror e então o monge 

se põe a gritar até que os outros monges venham ao seu socorro. 

A moral da narrativa é que o monge apenas viu o dragão por conta das 

orações de São Benedito e que este dragão estava perseguindo-o antes de se 

revelar. Em momento algum da narrativa o dragão é também percebido pelos 

outros monges, mas também nenhum deles questiona a própria ficção do monge 

atemorizado. Assim, passado o evento, o monge retorna de bom grado a vida 

monástica, pois teve por fim alcançada e superada as manifestações de suas 

angústias na figura do dragão que havia concebido. Ingold indica com essa história a 

conjunção positiva que os monges faziam com as diversas manifestações dos 

sentimentos humanos através das imagens, usando a ficção não como um domínio 

separado da “vida real”, mas como um fenômeno articulado da experiência de onde 

se obtinha um conhecimento de si e do mundo (INGOLD, 2012, p. 19). Havia uma 

relação intrínseca entre ver e conhecer e os sentidos acompanhavam mesmo os 

processos de leitura das liturgias que eram executados como prática meditativa. Os 

monges não só concebiam vívidas imagens das histórias e palavras litúrgicas, como 

as liam em voz alta como se engendrassem uma conversa com as vozes dos livros, 

vozes chamadas de vocespaginarum (INGOLD, 2012, p. 22). 
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Os dragões, diz Ingold, morreram na era medieval assim que a natureza 

passou a ser uma matéria de taxonomia do real para a ciência e não mais a forma 

pela qual a experiência humana poderia se elucidar através do imaginário. A 

imaginação como sensibilidade, sintonizada à percepção íntima, não pode ser 

demonstrada nos caminhos de uma previsão científica que fixa os eventos em sua 

manifestação uniforme. Com Galileu, e o posterior empirismo, nem mesmo o 

caráter performático da experiência sensível seria continuado, pois o empirismo de 

Francis Bacon e David Hume, ainda que desvie do racionalismo cartesiano, fará 

contiguidade com a factualidade do realismo perceptivo, consagrando o processo de 

conhecimento como decodificação dos fatos naturais a partir da observação e 

enumeração (DURAND, 1988, p. 26). A conclusão de Ingold sobre a episteme da 

ciência moderna acompanhará assim a crítica durandiana ao afirmar que “Na 

ciência construída de Bacon, entretanto, conhecer não é mais juntar-se ao mundo na 

performance, mas ser informado pelo que já está no mundo” (INGOLD, 2012, p. 24). 

O conhecimento que provém da epifania do símbolo, aquele que tem da imagem sua 

mais suficiente fonte de evidência, ficará por fim marginalizado pelo segundo 

momento da iconoclastia ocidental, pela redução “metafísica” da imagem ao 

conceito (BADIA, 1999, p. 46). 

 

MITO E HISTÓRIA 

 

 O realismo perceptivo inaugurará um limite às coisas que podem ser 

conhecidas, tendo como seguimento natural disso as suposições filosóficas que 

conceberiam também um limite ao conhecimento humano. Kant talvez seja o mais 

expressivo exemplo dessa fórmula com sua Crítica da Razão Pura (1781). Nela, Kant 

separa o suprassensível da possibilidade de conhecimento, porque não só é apenas 

o mundo fenomênico que está possível à razão pura, como é o que interessa a ela 

investigar, excluindo por fim “[...] o que jamais pode ser conhecido, o domínio dos 

grandes problemas metafísicos: a morte, o além, Deus... (o mundo do “noumenon”), 

cujas soluções possíveis são contraditórias e constituem as “antinomias” da Razão.” 
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(DURAND, 2004, p.13-14), exclusão exatamente do conhecimento que o símbolo 

procura conceber pela imagem. 

Entretanto, Kant também é um dos filósofos que apontam para a 

ressurgência do estatuto da imagem no Ocidente ao retomar junto ao Romantismo o 

problema do belo da Antiguidade Clássica. Kant fará o “juízo de gosto” em seus 

trabalhos sobre a estética equivaler-se a razão pura e a razão prática (DURAND, 

2004, p. 27-28), sendo ainda responsável por habilitar a percepção do sujeito como 

ativa no conhecimento (espaço e tempo são categorias a priori do cognoscente 

impressas na realidade). A imaginação aparece à Kant como um esquematismo que 

uniria a percepção e a realidade, mundo interior e exterior, sonho e fato (DURAND, 

1988, p. 58). É verdade que Kant ainda segue o procedimento do factualismo, pois 

para ele a razão é mediadora entre a fantasia e o real e se a razão deixa de dominar 

a paixão humana (vontade), uma inversão ocorre na percepção do sujeito, levando-o 

a patologia da alucinação pela imaginação. Logo, é quando o sonho assume o lugar 

central sobre a vigília da razão que Kant considerará a imagem como ilusão 

perceptiva (PANARRA, 2010, p. 210-211). A imaginação no lugar da realidade é 

doença mental manifesta.3 

Em todo caso, a marcha do racionalismo e do empirismo foi por tanto 

tempo apadrinhada pelo Ocidente que tornou natural os seus métodos como 

atributos do ser, não sendo suficiente a crítica kantiana para reduzir o poder de 

explicação da razão. Basta acompanhar as teorias do progresso humano do século 

XIX, onde o positivismo de Auguste Comte fundaria seu historicismo. O entusiasmo 

cientificista levou Comte a olhar toda a história da humanidade como uma história 

do progresso da razão (razão científica em Comte, razão como liberdade em Hegel). 

Assim, mesmo a metafísica de um racionalista como Descartes não é suficiente ao 

espírito positivista que busca por leis invariáveis nos fenômenos físicos, incluindo o 

próprio comportamento humano. Todo o conteúdo que a ciência não dá curso fica 

relegado ao lado das suposições, separando por fim a filosofia de seu campo, além 

das artes e suas imagens sem princípio explicativo.  

                                                           
3 Para acompanhar a extensão dos argumentos de Kant, consultar Ensaio sobre as doenças da cabeça, 1764. 
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Ainda como fundador de uma ciência sistemática da sociedade, Comte fará 

exclusão do indivíduo e do colorido da vida cotidiana, colocando em pauta uma 

investigação diacrônica que toma a vida humana unicamente pelas contribuições 

que faz à razão, aproximando-se quase de uma história social da espécie. Por fim, o 

senso comum, as religiões e o mito serão apenas as falhas locais da expansão da 

iluminação científica na consciência atrasada. 

 

Cientificismo (isto é, doutrina que reconhece como única verdade 

aquela que é passível do método científico) e historicismo (doutrina 

que só reconhece como causas reais aquelas que se manifestam 

mais ou menos materialmente, no acontecimento da História) são 

duas filosofias que desvalorizam totalmente o imaginário, o 

pensamento simbólico, o raciocínio por similitude, portanto, a 

metáfora... Toda “imagem”, que não seja simplesmente um modesto 

clichê de um fato esta sob suspeita: são rejeitados no interior de um 

mesmo movimento, para fora da terra firme da ciência, os devaneios 

dos “poetas” - que, desde então, tornam-se “malditos” - as 

alucinações e os delírios dos doentes mentais, as visões dos 

místicos, as obras de arte. (DURAND, 2004, p. 14-15) 

 

   Durand argumenta mesmo que a lei dos três estágios de Comte representa 

as três etapas de obnubilação e alienação do espírito, sendo o anseio positivista da 

extinção progressiva do poder mediador da imagem para o ser (DURAND, 1988, p. 

24/ p.39). A mente do “homem civilizado” é a mente lógica do estágio positivo, muito 

comprazida na superação do estágio teológico e metafísico pelos quais os povos 

“primitivos” serão comparados e classificados por pré-lógicos. O “primitivo” vive 

assombrado pela imaginação, pelo que não existe; seu pensamento é um erro que 

falha em conceber conceitos, como anotou Lévy-Brühl, uma mente que não é guiada 

pelos princípios da causalidade; algo que o autor conclui sem problemas em fazer 

de absoluto a causação como equivalência de um evento natural unicamente (LÉVY-

BRÜHL, 1910/1951, p. 78-79,).  

Apenas com a publicação de O Pensamento selvagem em 1962, Lévi-

Strauss pôde desembaraçar ao Ocidente procedimentos do conhecimento humano 
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que não passaram pelo purismo de um iconoclasmo, apresentando-nos uma ciência 

do concreto que não classifica em signos abstratos, mas utiliza do próprio sensível 

como classificação; aos “primitivos” a imagem aparece como ordenação da 

realidade e é o mito seu princípio organizador. Foi com Freud (1856-1939), 

entretanto, que a imagem recobrou sua presença na forma mais revolucionária 

contra o imperativo científico. Freud não só descentrou a razão como retoma o 

pensamento indireto indicando uma via de percepção diferente da razão, o 

inconsciente. O estatuto da imagem é enfim redefinido como possuinte de um 

conhecimento, a imagem produz compreensão, mais especificamente através dos 

sonhos (DURAND, 2004, p. 36). O doente mental é apontado como senhor de um 

discurso passível de interpretação e a imagem aparece como a mediação de um 

conteúdo inconfessável à consciência: “Ela tem, portanto, o estatuto de um símbolo, 

o próprio tipo de pensamento indireto, onde um significante confessável remete a 

um significado obscuro.” (DURAND, 2004, p. 36-37). 

  Apesar disso, Durand não deixa de direcionar críticas ao símbolo freudiano 

e sua redução hermenêutica à imperiosidade da libido como causa e fim da 

expressão das imagens. Em Freud o simbolizado e o simbolizante são reduzidos um 

ao outro por reversibilidade e a imagem acaba se tornando apenas o referente 

patológico de um traumatismo infantil (DURAND, 1988, p. 44-45). Por isso Durand dá 

preferência aos trabalhos de Carl Gustav Jung (1875-1961), que vê o psiquismo se 

manifestar por imagens gerais (“arquétipos”) e para quem a imagem aparece com o 

papel de cura na auto-construção (“individuação”) da psiquê, sem o fundamento 

freudiano de uma “causa” única enrijecendo suas motivações (DURAND, 2004, p. 37-

38; 1988, p. 60-61; 1997, p.30). Através dessas ressurgências do imaginário em meio 

ao iconoclasmo ocidental, é ao nome de Gaston Bachelard (1884-1962) que Durand 

se alinhará para formular sua teoria do imaginário. Durand encontra em Bachelard 

a virada epistêmica necessária para tratar a imagem por um método próprio que 

acompanhe sua origem poética, restabelecendo uma ciência que não arranca os 

objetos de seus vínculos afetivos e sentimentais (DURAND, 1988, p. 66-67; 1997, p. 

34). As imagens só se podem compreender por elas mesmas, através de uma 
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fenomenologia do imaginário que procura restituir sua função de recondução ao 

íntimo do ser que as produz (DURAND, 1988, p. 67-68). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Por fim, apesar do século XIX reconquistar a imagem no Ocidente, a 

redução das imagens por um novo iconoclasmo desponta na crítica de Durand. O 

século XXI faz uso intenso de todos os desenvolvimentos de reprodução de imagem, 

como a fotografia e o vídeo, mas também as consome sob a contingência da 

“distração”, quando estão nelas veiculadas pedagogias diversas junto às 

informações (DURAND, 2004, p. 33-34). A imagem midiática desse século 

corresponde à mesma economia de sentido que o cristianismo promovera, 

principalmente na propaganda, onde se reduz o imagético ou à legenda ou a 

comunhão com o fetiche, produzindo uma imagem de consumo passivo, longe das 

potências da Imagem-Símbolo. Durand expande o estudo das imagens por não 

tomá-las apenas em sua objetivação, mas referindo-se a fonte de sua criação, o 

imaginário e suas funções. A crítica durandiana ilumina assim não apenas a história 

da gnosiológica no Ocidente, como contribui para a crítica de nossa ontologia e as 

perdas que causamos a ela com o afastamento do símbolo do campo da expressão 

humana. 
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O Outro-mundo em Little Nemo: o sublime e o inquietante em um 

episódio da hq de Winsor McCay) 

 

Marcelo Castro ANDREO1 

Universidade Estadual de Londrina. 

 

Resumo: Este artigo visa demonstrar o modo como é criado o outro-mundo 

enquanto segundo nível da narrativa em um episódio da história em quadrinhos 

Little Nemo in Slumberland, do quadrinhista norte-americano Winsor McCay. O 

onírico surge como uma válvula de escape na qual se tenta imaginar a satisfação 

dos desejos e o deleite por meio da participação em perigosas aventuras sem os 

riscos do mundo real, embora o personagem seja sempre frustrado pelo princípio 

da realidade. Para investigar a maneira como o personagem constrói seu duplo 

aventureiro no mundo onírico, serão abordados os conceitos de Unheimlich do 

psicanalista austríaco Sigmund Freud, o de Sublime, do filósofo irlandês Edmund 

Burke e de ilusão metafísica do filósofo francês Clemènt Rosset. Procura-se, assim, 

demonstrar o diálogo entre a busca do personagem pelo prazer e deleite no mundo 

onírico e a impossibilidade de que estes sentimentos se realizem plenamente. 

 

Palavras-chaves: histórias em quadrinhos, Little Nemo, sublime 

 

INTRODUÇÃO 

 

A narrativa tem o poder de emular o que se passa na mente humana 

através de suas linhas escritas, imagens estáticas e em movimento. Os sentimentos 

mais obscuros são traduzidos em palavras e suscitam no leitor reações, nem 

sempre as esperadas, mas aquelas que encontra um terreno fértil para vicejar.  No 

                                                           
1 Docente do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina 
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texto ficcional temos às vezes um deslocamento daquelas coisas que dizem respeito 

aos seres humanos, em nosso espaço, para outro espaço, diegético, o espaço da 

ação dos personagens.  

Neste espaço o personagem adentra em um outro padrão de realidade 

ficcional, o do maravilhoso. Ele está representado nas narrativas encaixadas que 

são oferecidas por meio de sonhos, imaginação e portais. Com estes três meios os 

personagens saem do ambiente inicial da narrativa onde se tem uma primeira 

situação estável e, por conta de um desequilíbrio, adentram neste outro-mundo, 

uma versão fantasma do nosso, para a resolução dos problemas que se colocam 

para eles, seja antes de sua entrada, seja os criados logo ao adentrá-los ou para a 

realização dos desejos do personagem.  

O que faz com que esse lugar diferenciado tome corpo em uma história, e 

porque ele pode ser uma fonte de prazer e de deleite para o personagem (e 

também, por comunicação solidária, o leitor)? Escolhemos para nossa análise uma 

página de história em quadrinhos do início do século XX, o Little Nemo, do 

estadunidense Winsor McCay.  Nossa hipótese é a de que são três conceitos os 

responsáveis pela criação de outro nível de narrativa dentro de uma história pré-

existente são o Unheimlich, ou inquietante; o Sublime e a ilusão metafísica. O 

primeiro vem da psicanálise, o segundo da estética e o terceiro da filosofia.  

 

Unheimlich 

 

O primeiro conceito, o Unheimlich (em português, Inquietante2) foi estudado 

por Sigmund Freud e colocado em um artigo do mesmo nome (Das unheimlich) 

publicado em 1919, na revista Imago. Freud faz uma busca pela etimologia desta 

palavra em alemão, e nas traduções que se costumam utilizar em outras línguas 

para expressar o mesmo conceito e descobre que, através de um sinuoso caminho, 

                                                           
2
 As antigas traduções em português colocavam esse termo alemão como “estranho”. No entanto, em virtude do uso desta 
mesma palavra no contexto do estudo da teoria fantástica e sua coincidência com o conceito de “estranho”, de Tzvetan Todorov, 
a confusão entre os dois termos precisou ser desfeita com o uso de outra palavra equivalente. Utilizamos aqui a tradução de 
Paulo César Lima de Souza, de 2010, que resolveu esta dificuldade nomeando o artigo de Freud como “O inquietante”. 
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duas palavras, heimlich e unheimlich, aparentemente opostas, vem a resultar em 

um único termo. Heimlich é o que é doméstico, próximo, familiar e Unheimlich, o 

“incômodo, que desperta angustiado receio” (FREUD, 2010, p. 337). O resultado é que 

furtiva como é, a palavra heimlich, ligada ao ocultamento, se torna no unheimlich, 

que o escritor alemão Friedrich Schelling definiu como “aquilo que deveria 

permanecer em segredo, oculto, mas apareceu” (FREUD, 2010, p. 337):  

 

O sentido de oculto, perigoso [...] desenvolve-se ainda mais, de modo que 

o heimlich recebe o significado que normalmente tem unheimlich [...]: 

‘Sinto-me às vezes como um homem que vagueia na noite e acredita em 

fantasmas, cada canto, para ele, é heimlich e horripilante. Klinger, Teatro, 

3, 298. 

 

A partir da definição de Schelling, Freud continuou sua investigação, 

percebendo que a ocultação de que falava o romântico alemão, era o recalque que 

se dava em torno de conteúdos indesejáveis; uma vez jogados ao inconsciente, 

emergiam diante de algum estímulo: eles deveriam continuar longe da vista, mas 

apareceram. Seu aparecimento provoca o sentimento do inquietante, de tensa 

convivência com aquilo que é próprio de nós mesmos e no entanto é desagradável o 

suficiente para que queiramos escondê-lo. A experiência inquietante é como a do 

enterrado vivo que arranha e bate na tampa de seu caixão, na tentativa desesperada 

de sair. E se conseguir sair... não haverá quem continue por perto depois de vê-lo. 

 

O sublime 

 

O segundo conceito é o do Sublime, estudado pelo filósofo Edmund Burke, 

em sua obra de 1757, Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias 

do sublime e do belo. Burke retoma o estudo de Longino a propósito do Sublime e 

procura definir melhor o alcance desta palavra. Burke faz a distinção entre prazeres 

positivos e negativos e escolhe a nomenclatura que considera mais adequada para 

cada um deles. Em primeiro lugar, nos informa de que são três os estados em que 
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se encontram as paixões em um ser humano: a indiferença, o prazer e a dor. A 

indiferença é o estado mais frequente e nele há ausência tanto da dor quanto do 

prazer, e é deste estado que saímos para os outros dois e a ele retornamos quando 

cessa a força do estímulo doloroso ou prazeroso (BURKE, 1993, pp. 42-43). 

O prazer é uma paixão positiva, isto é, tem sua existência decorrente de um 

estímulo direto. Ela não é decorrente da ausência do sofrimento, ou da ausência de 

qualquer coisa. A diminuição do perigo e da dor não fará com que o prazer surja. 

Antes é a presença de um objeto que suscita esta sensação. Da mesma forma a 

cessação ou diminuição do prazer não trará a dor ou fará aumentá-la. Ambos têm 

existência independente um do outro. Após a efêmera sensação do prazer se 

retorna à indiferença, que terá em si vestígios da sensação prazerosa anterior. 

Assim como depois da dor, retorna-se à indiferença, desta vez tingida de vestígios 

da sensação de dor. 

A interrupção do prazer produz três efeitos: a indiferença, como dito acima, 

a decepção e o pesar. A decepção é sentida quando o prazer é interrompido. O pesar 

se dá quando o prazer cessa e não há mais chance de usufruí-lo. Este último será 

importante para nossa análise posterior, e dele Burke fez a seguinte descrição: 

 

É próprio do pesar ter seu objeto sempre em seu pensamento, apresenta-

lo sob seus aspectos mais agradáveis, reiterar todas as circunstâncias 

que o acompanharam, até mesmo seus mínimos detalhes, recordar todos 

os delicados encantos, descrevê-los um a um e descobrir em todos eles 

mil perfeições para as quais ainda não atentara (BURKE,1993, p 46). 

 

Burke diferencia, em seguida, o prazer positivo e o deleite. Este, apesar de 

ter semelhança com o prazer, não é uma paixão positiva, porque decorre da 

eliminação da dor e do perigo; ele não é causado por um objeto e reside justamente 

na ausência. O deleite é um prazer relativo que é sentido pela contemplação de 

objetos dolorosos, mortais e perigosos pelo indivíduo quando este se encontra em 

uma posição à salvo da dor e do perigo. Como as ideias relacionadas a 

autopreservação são as que mais impacto sobre nossas paixões, elas são as causas 

fundamentais da experiência do Sublime. O terror que se sente pelas ideias do 
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perigo, da dor e, em última instância, da morte trazem o deleite, uma sensação 

negativa de prazer relativo; e o deleite, por sua vez, é a causa do Sublime (BURKE, 

1993, p. 45-47). O deleite é o saborear da representação, uma vez que o objeto 

propiciador de dor e sofrimento não pode oferecer perigo concreto a quem se 

delicia; ele só é delicioso enquanto representação, enquanto fantasma de si. 

Depois de explicar longamente sobre as diversas paixões relacionadas ao 

Sublime, Burke enumera algumas de suas causas, entre as quais, duas nos 

interessam particularmente: a obscuridade e a privação.  A obscuridade tanto pode 

se referir literalmente a escuridão e os temores que ela traz, inclusive o medo 

quanto a duendes e demônios, quanto a incompletude, a falta de clareza na 

demonstração de alguma coisa. Como exemplo, Burke nos diz que, nos regimes 

despóticos os governantes se mantém sempre longe das vistas do povo de modo a 

manter e aumentar o mistério sobre si. E que os pagãos mantêm os seus ídolos na 

escuridão de modo a conseguir a maior reverência de seus fiéis. Quando a descrição 

é muito clara, e Burke, em seu texto coloca a pintura como exemplo — ali entendida 

apenas como a mimese — não se tem nenhum efeito de sublime. A pintura faria 

uma cópia tão nítida e com limites tão definidos que a impressão que dela se teria 

não seria diferente da que teria um indivíduo quando estivesse na presença de seus 

modelos.  A ela, o autor inglês contrapõe a poesia, que na dificuldade de se 

expressar claramente, sem a clareza e a capacidade mimética da pintura, é capaz 

de causar uma grande comoção e com ela, o Sublime: “a maneira adequada de 

transmitir os sentimentos de um espírito a outro é através de palavras” (BURKE, 

1993, p. 68).  

Quanto à privação, Burke diz que qualquer uma é “grandiosa, porque [as 

privações] são todas terríveis: vazio, trevas, solidão e silêncio” (BURKE, 1993, p. 76). 

Elas são, respectivamente, as ausências de pessoas ou objetos, de luz, de 

companhia e de som. As privações podem ser resultado do ostracismo, do fracasso 

secular, que jogam a pessoa para longe das suas amizades (solidão), de quem tem 

somente o desprezo, e o vazio que lhe sucede pode ser tanto metafórico quanto 

físico, como no conto O nariz de Gogol. São usadas para comunicar a dor ou 

angústia dos personagens e produzir o deleite em quem acompanha um relato. Não 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

se pode ter deleite quando o perigo é real, mas pode-se divertir com a ideia de um 

perigo que não corremos: a obscuridade e a privação são duas entre as diversas 

causas do Sublime e ambas proporcionam o deleite, desde que se deem quando se 

tem a ideia do perigo e da dor, sem a presença de nenhum deles.  

 

A ilusão metafísica 

 

O terceiro conceito responsável pela criação do outro-mundo — juntamente 

com o unheimlich e o Sublime – é o da ilusão metafísica, do filósofo Clemént Rosset 

(2008). Para Rosset, a negação do real comporta diferentes soluções. A mais 

drástica delas é o suicídio, a outra, não tão drástica, é a loucura, e a terceira delas é 

a ilusão. A ilusão comporta uma espécie de cegueira voluntária, uma vez que o 

indivíduo é capaz de ver e perceber o real, por mais amargo que ele seja. No 

entanto, sua reação diante do que presencia é a negação. A ilusão metafísica, uma 

subdivisão da ilusão, por sua vez, é uma ilusão na qual se troca este mundo-aqui, 

em favor de uma outra realidade criada. Opta-se por um deslocamento do que se 

entende por real, aceitando este deslocamento como o real primeiro, e o real atual 

como uma cópia deste. Há uma inversão: têm-se um fantasma entendido como 

essência, sucedido por sua cópia imperfeita, que seria este nosso mundo. A base se 

dá nos termos do Platonismo e da metafísica de um modo geral; entende-se que 

este mundo atual não é capaz de fornecer sentido por si só e precisa ser explicado 

de algum modo. Se não for possível ter o sentido aqui ele deve encontrado alhures.  

Numa obra literária que trate do outro-mundo, podemos pensar em dois 

níveis na narrativa, sem que necessariamente uma delas seja entendida como uma 

narrativa encaixada. O primeiro nível é o da diegese que tem como palco o mundo 

atual, este que nós vivemos, ou melhor dizendo, a emulação que a obra literária faz 

deste mundo atual. O segundo nível é o do outro-mundo, onde temos a continuação 

da diegese em uma outra ambientação, na qual as leis da natureza não são as 

mesmas do que as do nosso mundo atual ou que não segue as leis da causalidade 
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do mundo-aqui. Para que o segundo nível, do outro-mundo, seja manifestamente 

maravilhoso ou que não compartilhe a causalidade do mundo atual, o primeiro nível 

deve procurar ter a mimese como um objetivo; ser, no mínimo, verossímil e 

obedecer ao conhecimento do mundo que o leitor possui.  O segundo nível é, de 

alguma forma, uma realidade terciária, se considerarmos que o primeiro nível, 

emula o mundo atual, é uma cópia; ele comporta aquilo que chocaria Platão: é a 

cópia da cópia da cópia. Nos ocuparemos deste outro-mundo de agora em diante, 

verificando a sua relação com os três conceitos elencados anteriormente: o 

unheimlich, o sublime e a ilusão metafísica em uma narrativa. 

 

Little Nemo in Slumberland 

 

Tomemos, como exemplo, uma página da história em quadrinhos Little 

Nemo in Slumberland, publicada em 1905, do quadrinhista estadunidense Winsor 

McCay. A série foi publicada entre os anos de 1905 e 1914 nos jornais New York 

Herald e New York American, do magnata da comunicação William Randolph 

Hearst. Nela o personagem principal, Nemo, é uma criança que tem as aventuras na 

terra dos sonhos.  Sempre, no quadrinho final, ele acorda de seu sonho, algumas 

vezes aos berros, e escapa no último minuto de situações oníricas de perigo.  

As histórias têm sempre a mesma estrutura: um quadrinho inicial, 

retangular, geralmente maior do que os outros da página, que serve de prólogo a 

HQ. Na página que escolhemos, o rei Morpheus designa seu mensageiro Pokoko 

para que traga Nemo até Slumberland, a terra dos sonhos, para brincar com sua 

filha, a princesa Camille, que chora sem parar, segundo ele. No quadrinho seguinte, 

Nemo, de pijama, vê o mensageiro do rei embaixo da sua cama, que vai se 

afundando no chão. No subsolo, num ambiente cavernoso cheio de estalactites, 

Pokoko lhe transmite o convite e lhe indica o caminho repleto de cogumelos 

gigantes para chegar ao castelo da Terra dos Sonhos, onde vive a princesa e lhe 

pede para que tenha o cuidado de não encostar em nenhum dos cogumelos 
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gigantes, pois eles são muito macios e frágeis. Como seria de se esperar, Nemo rela 

em um deles e este e todos os outros começam a desmantelar sobre ele. Quando 

Nemo se encontra a ponto de ser esmagado pela queda sem fim dos cogumelos 

gigantes, ele acorda no último quadrinho, em seu quarto de dormir, sentado sobre a 

cama e acolhido por seu pai, que lhe diz: “Sua mãe não lhe disse para você não 

comer aquele bolo de passas a noite passada? Agora vá a dormir, filho”. 
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Figura 1: Página de Little Nemo (1905). Fonte: comicstriplibrary.com 
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Os dois níveis da narrativa são colocados nesta pequena história em 

quadrinhos de uma página da seguinte maneira: o primeiro nível, que emula o 

mundo-aqui é dado quando se tem a imagem do quarto de dormir de Nemo, que 

está sobre a cama. Pode-se objetar que no quadrinho 1 (seguindo a numeração 

desenhada abaixo de cada quadro por McCay), após o prólogo já se está no segundo 

nível, o do outro-mundo, onde não se seguem as leis correntes da natureza. Isto é 

verdade. No entanto, temos neste quadrinho uma elipse, de onde se entende que ele 

esteve antes em seu quarto sobre a cama, em nosso nível de realidade; um quarto 

normal, com uma cama normal, onde se encontrava um menininho de pijama. E é 

por isso que seu espanto é visível com o afundamento de sua cama. O primeiro nível 

retorna novamente no quadrinho 11, quando ele é acudido por seu pai. Novamente 

se vê o mesmo cenário do quadrinho 1: Nemo está sentado sobre a cama, aturdido, 

em um quarto simples, com um rodapé largo de madeira, com a única diferença 

que ao seu lado um personagem que nada tem de maravilhoso: apenas um 

corriqueiro pai de família. Este nível é o do mundo-aqui, do “real” e em contraste 

com o segundo nível, nada tem de fantástico ou impressionante: é um quarto 

austero, com uma cortina marrom e uma cama de madeira que em nada se 

parecem com o ambiente onírico do mundo subterrâneo no qual há o caminho para 

a Slumberland. A austeridade e o visual comum do quarto têm a intenção de serem 

miméticos, indicar a realidade tal qual a nossa, seus leitores. 

O segundo nível da narrativa é o do outro-mundo, quando Nemo está em 

plena atividade onírica, conversando com o mensageiro Pokoko e depois 

caminhando em direção ao castelo da princesa Camille. Quais os índices que se 

fazem perceber como integrantes de uma outra realidade que não a do mundo atual, 

de que Nemo saiu da nossa realidade para outra? A resposta é que são aqueles que 

mostram algo que não faz parte de nossa vivência ordinária ou do nosso 

conhecimento do que seria uma vivência ordinária: mesmo que existe muitas coisas 

embaixo da terra, é pouco provável que logo abaixo de uma sólida casa haja uma 

extensa e profunda caverna repleta de estalactites. Também é pouco provável que 

se encontre uma floresta de cogumelos gigantes, estejam acima ou embaixo da 

terra. E uma cama não desliza da superfície de um quarto para este mundo 
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subterrâneo, assim como seria pouco provável que um indivíduo desconhecido e 

fantasiado (neste caso o mensageiro Pokoko) fizesse um convite tão inusitado a um 

menino que mal o conhece e que, no entanto, aceita a empreitada de seguir caminho 

por uma tão lisérgica floresta. 

O mundo de sonho de Nemo, sua Slumberland, pode ser o resultado do seu 

desejo. No entanto, é difícil pensar que um garotinho desejaria correr o risco de ser 

soterrado e sepultado sob um amontoado de cogumelos gigantescos, a menos que 

se tratasse de uma criança masoquista, o que não parece ser o caso aqui e nem que 

essa tenha sido a intenção de McCay. É aí que entram os três conceitos de que 

falamos inicialmente. Eles são possíveis portas para a motivação de se criar um 

outro-mundo que não este da nossa realidade, sendo que esta motivação é solidária 

entre personagem e leitor. – Cabe realçar a palavra “possíveis”: eles podem dar 

conta aqui e ali, em determinados pontos de uma análise – Em outros termos, o 

personagem pode não saber que tem esta motivação, talvez nem o leitor, se 

levarmos em consideração os autores das definições dos conceitos de inquietante 

(unheimlich), sublime e de ilusão metafísica; o que não impede ambos de 

participarem dos mesmos sentimentos.  

Voltando ao quadrinho de McCay, vemos que a ação de Nemo ocorre em um 

mundo deslocado, um fantasma (ou o fantasma do fantasma, considerando que 

trata de uma representação) do mundo “real” da elipse do quadrinho 1 e depois no 

último quadrinho, onde aparece seu pai. O deslocamento da narrativa para a terra 

dos sonhos não está acompanhado de satisfação dos desejos, embora possa ter 

componentes dessa satisfação. Nemo cria em sua mente um mundo possível, tal 

como na história de Leibiniz em que havia uma pirâmide cuja base se estendia ao 

infinito e de cada andar desta pirâmide representando um mundo possível 

(AGAMBEM, 2007, p. 251-2). Em Leibniz, a ponta da pirâmide é o melhor mundo 

possível; aquele escolhido por Deus, que por sua perfeição deveria escolher sempre 

o melhor dos mundos. O mundo de Nemo, que não é um mundo divino e nem de 

sua escolha consciente, não será o melhor mundo possível onde todas as 

expectativas positivas são atendidas. O desejo sempre vem carregado de ruído, das 

coisas das quais se teme e das quais não se deseja ter contato; coisas que foram 
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apropriadamente soterradas e que, no entanto, podem vir à tona, quando o guardião 

da consciência não tem todos os poderes para obstá-las. O recalque que vem à tona, 

vem sob a dominação do inquietante: ele deveria permanecer oculto, mas se 

revelou. O elemento recalcado impede que a outra realidade seja perfeitamente 

aprazível antes que a criação se complete e a satisfação seja conseguida3. 

Não se sabe se McCay tinha pensando em Freud e em suas teorias a 

respeito do sonho, em particular e da mente humana, de modo geral. Porém ele pôs 

nas suas páginas, o delírio e a ausência aparente de regras do sonho, ou da Terra 

dos Sonhos, se se preferir. A caminhada do personagem Nemo em direção ao 

castelo da princesa Camille se estende por vários episódios ou páginas. E sempre 

ao final, nesta longa viagem que nunca termina, ele é acordado ao final e não 

consegue realizar seu projeto de conhecer a princesa, que chora por sua presença. 

A satisfação do menino seria o chegar à figura feminina. Essa busca é sempre 

interrompida, e o regozijo é impossível por boa parte da série. Um dia ele chega até 

ela, páginas e páginas depois, mas esse prazer é adiado por muito tempo. Se 

contrapõem aos desejos de Nemo (viver em uma realidade na qual se tenha poder 

sobre as leis da natureza e encontrar a princesa) a sua frustração (a partida infinita 

e a chegada nunca concretizada; e o desastre dos cogumelos que é a representação 

ficcional da materialização deste impedimento da chegada). A onipotência do 

pensamento4 que permite transgredir os limites das leis naturais não é integral e 

esbarra na constante desilusão que faz Nemo retornar à realidade. O sonho talvez 

facultasse o acesso ao prazer simbolizado na figura da princesa, porém à revelia do 

desejo de Nemo, o bloqueio do contentamento acontece; o empecilho de realizar o 

prazer que estava recalcado emerge (unheimlich) e malogra as tentativas de Nemo. 

O inquietante aparece sob a forma de imagens inusitadas oriundas das imagens e 

lembranças acumuladas e reestruturadas pelo personagem. 

                                                           
3 Essa revelação pode ser dada por indícios e não ser literal nem necessariamente clara, uma vez que McCay não explora o 
assunto, dado o tratamento sintético da duração nas histórias em quadrinhos e especialmente nas de Little Nemo, que se 
iniciavam e encerravam em uma única página, constituída por uma micronarrativa cheia de elipses. 
4 Ver Freud, 2010, p. 359: “Parece que todos nós, em nossa evolução individual, passamos por uma fase correspondente a esse 
animismo dos primitivos, que em nenhum de nós ela transcorreu sem deixar vestígios e traços ainda capazes de 
manifestação, e que tudo o que hoje nos parece “inquietante’ preenche a condição de tocar nesses restos de atividade psíquica 
animista e estimular sua manifestação.” 
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O Sublime nesta página de Nemo tem as duas causas mencionadas 

anteriormente, da obscuridade e da privação. O sonho nunca é completo e acabado, 

diga-se até, é a imagem da própria incompletude. Nada está definido: a cronologia é 

embaralhada e imagens muito recentes podem se combinar com lembranças 

bastante antigas, sem ordem nenhuma e sem nexo causal; os personagens do 

sonho podem mudar a todo momento: no decorrer de um diálogo, o interlocutor 

pode assumir diversas formas. E depois que se está desperto, o que foi sonhado 

será obscurecido pela atividade mental do dia. O sonhar de Nemo está imbuído da 

obscuridade que é inerente ao sonhar. E a privação é a impossibilidade mesma de 

acontecer o gozo esperado. A privação de algo já usufruído causa o Pesar, no qual 

se se detém longamente sobre as maravilhas do objeto perdido e em quanta 

satisfação que se teve e que se poderia ter se ele continuasse presente (BURKE, 

1993, p. 46) Nemo está duplamente privado, porque está desprovido inclusive da 

representação da fruição de seu objeto, que está no segundo nível da narrativa, no 

outro-mundo (Slumberland) onde seu duplo atua. Seu pesar se estende ao nada, 

porque sente a nostalgia de algo do qual nem pode usufruir, já que antes que 

consiga pôr termo à sua necessidade (chegar a Camille) a catástrofe do 

desmantelamento dos cogumelos gigantes o despoja dessa possibilidade.  

Paradoxalmente, a frustração do romance irrealizado com a princesa 

Camille é causa do sentimento do Sublime, tanto no personagem Nemo quanto no 

leitor. Ambos motivam-se com a obscuridade e a privação. O sofrimento de Nemo é 

o seu próprio deleite, uma vez que ele se obtém na esfera da realidade deslocada, a 

Terra dos Sonhos, sem os riscos do sofrimento “real” e “físico” (em termos 

ficcionais), em um local onde o personagem visualiza ao mesmo tempo o prazer de 

ter a possibilidade de conseguir em pensamento o que é difícil da vida real e no qual 

essa possibilidade é constantemente fracassada. Como todo o acontecimento se dá 

neste outro-mundo, diferente deste mundo-aqui, Nemo está longe de sentir na pele 

os reais sofrimentos: ele está a salvo de qualquer dano, logo pode desfrutar o 

sofrimento do seu duplo, o outro-Nemo, da mesma forma como se lesse as 

aventuras de um menino que fosse ele mesmo. O duplo Nemo do segundo nível, do 

outro-mundo é o herói do sonho do Nemo do primeiro nível. E o leitor, com ele, 
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usufrui de uma distância que engloba a ambos os Nemos, no que eles têm de 

cômico e o assustador. 

Nemo pode ser sujeito e objeto do sublime porque está a essa distância 

segura que não permite que nada lhe aconteça realmente e ele não seja a vítima 

que seu duplo é. Quando o risco iminente se torna preocupante, a sua defesa é não 

admitir que nenhuma desgraça seja completada: o perigo deixa de ser virtual e 

chega perigosamente próximo do concreto, e é preciso impedi-lo de modo a manter 

a fruição do deleite. No momento da história em que ele de herói passaria a defunto, 

vítima de um soterramento, seu inconsciente faz com que ele retorne a segurança 

da vigília. O deleite foi preservado até onde o sofrimento não se havia iniciado, até o 

salvamento oportuno do despertar. O que resta no último quadrinho são as marcas 

do unheimlich, na respiração apressada que supomos ao ver a imagem do menino 

assustado sendo amparado pelo pai. Mas a individualidade foi mantida pois o duplo 

não foi eliminado. 

A ilusão metafísica de Nemo é a de ver o mundo tal qual ele é, e recusá-lo, 

procurando a satisfação em outra dimensão na qual ele esteja livre das restrições 

do mundo-aqui. Lá, ele pode ter um relativo controle sobre as leis da natureza, já 

que a função principal deste outro mundo é criar uma realidade onde seja possível 

ser saciado: ele é uma figura importante, pois a princesa chora por querer vê-lo e o 

rei Morpheus, governante daquela terra incumbe um secretário para trazê-lo; nesse 

deslocamento do real ficcional ele é mais do que um garotinho, é um convidado 

especial de um importante rei, de um reino onde o inverossímil e a aventura podem 

ser vividos. Como o deslocamento foi posto, toda a ação se dá no segundo nível da 

narrativa, onde o personagem do primeiro nível, que sonha, pode se arrojar em 

qualquer aventura em direção ao seu objetivo sem ter que se preocupar com as 

consequências. Como o sujeito das aventuras é o seu duplo, o dopplegänger e está 

no segundo nível, o Nemo da narrativa primeira se encontra em uma posição à 

salvo e de onde pode deliciar-se com a emoção e o tormento do duplo. A aventura 

do duplo pode ser o veículo do Sublime graças a ilusão metafísica. 
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Entretanto, seu duplo está indissoluvelmente ligado a si, o Nemo do 

primeiro nível. A preservação de si não consente que o duplo seja destruído. Tal 

como em muitas narrativas de duplos, como o Estudante de Praga (1913), do ator e 

diretor Paul Wegener ou de William Wilson (1839), se o duplo morre, o singular 

modelo também perecerá e o deslocamento que propiciou o outro-mundo falha em 

presentear o personagem do primeiro nível com prazer ou com deleite. O Nemo do 

segundo nível não pode proporcionar o prazer da representação ao Nemo do 

primeiro nível porque a chegada à princesa Camille não acontece devido ao desastre 

do cogumelos; também não pode oferecer o deleite da sua aventura ao Nemo 

primeiro porque a necessidade de preservação deste bloqueia e determina o limite 

desta aventura: se o Nemo segundo morrer, o primeiro também morrerá, já que ele 

e seu duplo são um só ser. Ou, pelo menos, é o que se imagina um quando o que 

está em jogo é a sua autopreservação.  

A criação do outro-mundo por Nemo é, em suma, a criação do seu próprio 

desapontamento. Este outro local onde ele poderia tudo, estaria acima das regras do 

real e poderia refastelar-se, é impedido por duas forças: a) a do recalque que vem à 

tona (unheimlich) para impedir seu prazer e b) a da autopreservação que encerra o 

seu sonho para impedir que seu duplo deixe de existir e com isso impossibilita o 

deleite. E, por outro lado, o leitor, que é solidário com as experiências do inquietante, 

do sublime dos Nemos do primeiro e segundo níveis e com a ilusão metafísica do 

Nemo do primeiro nível, consegue se apropriar do desfrute destinado ao 

personagem em qualquer um dos níveis: só ele pode obter o prazer pela aventura 

de Nemo, pelas possibilidades oníricas da Terra dos Sonhos e só ele pode conseguir 

o deleite com os perigos do Nemo do segundo nível. Na sua posição confortável, o 

leitor consome a fantasia gerado nos dois mundos do Nemo sem correr nenhum 

risco a sua integridade. Ele não tem duplos para preservar e pode se dar ao luxo de 

deliciar-se perversamente graças a essa distância, de onde abrange o primeiro e o 

segundo nível da narrativa. 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Conclusão 

 

A criação de um novo mundo ficcional dentro de um já existente, transfere 

ao personagem a atividade que é típica ao leitor. O personagem efetua a negação do 

seu “real” ficcional e projeta um deslocamento da realidade onde pode atuar sem as 

limitações desse mesmo mundo “real”. Além da atuação ilimitada ele procura neste 

“outro-lugar” o usufruto dos seus desejos que são constrangidos na realidade 

ordinária e a vivência de aventuras pelas quais não correria o risco se tivesse que 

vivê-las no mundo “físico” onde haveriam consequências inevitáveis e irreversíveis. 

Neste artigo denominamos essa realidade como sendo de segundo nível. No 

ambiente deslocado de sua criação, o personagem (Nemo) cria ao mesmo tempo 

que esse novo mundo, um duplo de si mesmo que viverá todas as aventuras e 

correrá todos os riscos. Como o duplo opera em uma realidade distinta da do 

criador, que está num confortável primeiro nível de realidade, o seu criador na 

ficção – no presente caso, o sonhador Nemo – inicialmente não há restrições à sua 

atuação: ele pode realizar os seus desejos e, por transferência, fazer com que seu 

criador usufrua da realização do desejo na representação; e pode agir com arrojo, 

pois o seu criador (Nemo) não sofrerá as consequências do seu fantasmático duplo 

e pode desfrutar com a contemplação/imaginação destas ações. Em termos 

burkeanos, o criador (Nemo) pode ter o prazer e o deleite com a atividade de seu 

duplo. Contudo, como a realidade outra é fruto da mente do criador ela está sujeita 

as limitações desta mesma mente, marcada pelos recalques e pelos instintos de 

autopreservação. O recalque é acionado sempre que o gozo estiver em vias de se 

realizar e esse gozo será interdito antes que aconteça; a autopreservação colocará 

limites no atrevimento do personagem do segundo nível, pois não consegue separar 

a existência de seu duplo fantasmática da existência de si mesmo, é impede que se 

consume qualquer iniciativa que represente a eliminação do duplo, e no primeiro 

nível, da consciência de si mesmo. 

Ambos, prazer e deleite, estão na esfera deslocada, também um duplo da 

atual, fruto da negação da vivência ordinária, e não constituem nem o verdadeiro 
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prazer nem verdadeiro deleite, porque não há o prazer de si mesmo e sim o do 

duplo; e porque não há deleite com o perigo às suas costas. Quanto mais o criador 

(Nemo) se aproxima de seus objetivos de prazer e deleite, mais se afasta deles, 

devido aos mecanismos de impedimento descritos acima. A frustração dá o ensejo à 

criação do outro-mundo e é o resultado dele. E por cima de tudo, nem o criador do 

outro-mundo se apraz, se delicia ou se frustra, visto que o que se delicia é também 

um fantasma que se cria durante a leitura. Na página de Nemo, o único que 

consegue obter prazer e deleite é o leitor presumido, e como presumido, não tem a 

existência plenamente definida: ela só acontece enquanto se lê. Ao final, a página 

colorida e belamente ilustrada de Little Nemo é um jogo entre representações onde 

não se chega ao final, e cada criador de seu próprio mundo deslocado é bastante 

fugidio e difícil de se capturar definitivamente. 
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Para além de simples Bestas: 

O imaginário dos bestiários no medievo a partir das relações sociais 

existentes no Libro de Las Bestias (Século XIII). 

 

Crislayne Fátima dos ANJOS1 

 

Resumo:  A partir da premissa do historiador francês Jacques Le Goff, onde 

o mesmo em sua obra O Imaginário Medieval, argumenta que “uma história sem 

imaginário é uma história mutilada e descarnada”, propomos, a partir deste 

princípio, tecer considerações acerca da influência do imaginário dos bestiários, 

mais especificamente para a sociedade medieval, e as conexões estabelecidas a 

partir das suas relações culturais, procurando interpretar as possíveis leituras que a 

mesma recebia a partir de seu contexto sociocultural. Neste aspecto, debruçar-nos-

emos sobre o Libro de Las Bestias, escrita pelo pensador maiorquino Ramón Llull, 

para a edificação dessa análise. Objetivamos compreender a importância do 

simbolismo animal para o imaginário dessa sociedade medieval europeia, ao passo 

de o mesmo ser aplicado para representar importantes peças das relações sociais 

existentes. Neste intento, utilizaremos as leituras de historiadores como Marc Bloch, 

Carlo Ginzburg, Hilário Franco Junior, entre outros que contribuirão, a partir do 

bestiário llulliano, nos guiar pelos percursos desse riquíssimo imaginário.  

 

Palavras-Chave: Imaginário, bestiários, relações sociais. 

 

Introdução 

 

Por meio dessa comunicação visamos apresentar e dialogar acerca dos 

apontamentos iniciais obtidos através das pesquisas desenvolvidas para a 

efetivação da monografia de Especialização em Religiões e Religiosidades. 

                                                           
1
 Pós-Graduanda de Especialização em História, Arte e Cultura (UEPG). Resultado parcial da monografia de Conclusão de Curso 
da Especialização em Religiões e Religiosidades (UEL) sobre orientação do Prof. Dr. Marco Antônio Neves Soares. 
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Propomos expressar os resultados parciais obtidos até o momento, como proposta 

de diálogo acerca da influência e importância do imaginário dos bestiários na 

sociedade medieval.   

Através da fonte proposta, visamos analisar a utilização do simbolismo 

animal e suas influências na intelectualidade medieval, procurando interpretar as 

possíveis leituras que mesma fomentava através do seu contexto sócio psicológico.  

Para o desenvolvimento deste estudo tomaremos como fonte de análise a 

obra catalã do pensador maiorquino Ramón Llull, o Libro de las Bestias. Discussões 

permeiam sua datação, pois a narrativa está inserida em uma obra maior do 

mesmo autor intitulada Félix, escrita entre os anos de 1288 – 1289, durante a estadia 

de Llull na corte parisiense do rei Felipe IV, o Belo. Cogita-se que o Libro de las 

Bestias foi produzido antes de Félix, sendo inserido posteriormente.  

Essa narrativa em particular, tem suas especificidades. Diferentemente de 

todo o restante da obra, que é exposta pelo personagem principal Félix, aqui o 

mesmo deixa seu papel de protagonista e é colocado na qualidade de observador da 

história assim como o leitor, que vivencia as experiências e consequências das 

ações dessa sociedade animalesca, desfrutando do enredo narrado por Dona 

Raposa, uma astuta e sagaz besta que se detém de todos os mecanismos possíveis 

para alcançar seus objetivos.  

Dialogaremos, através da metodologia elencada, com essa sociedade 

animal, com o intento de identificar os simbolismos, princípios, críticas e as 

sensibilidades que permeiam essa riquíssima fauna e que cristalizam os bastidores 

das relações sociais existentes na sociedade humana. 

 

Sociedade animalesca ou animais fantásticos: Considerações 

sobre o bestiário medieval llulliano. 
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Os bestiários eram expoentes de arte literária muito comum nas classes 

monásticas no Medievo, fazendo associações de animais, através de símbolos e 

metáforas, aos princípios dogmáticos e acompanhados de mensagens 

moralizadoras cristãs. Fornecendo-se dos simbolismos das bestas, o pensador 

maiorquino Ramón Llull apresenta ao leitor problematizações da vida social como 

conspirações, artimanhas e mentiras que incitam o padecer da sociedade humana 

em meio a suas racionalizações e sensibilidades. Sua problemática propõe 

apresentar as relações sociais em sua intimidade, onde as sensações dão toque aos 

comportamentos das bestas. 

A história apresentada por Llull é, a olhos superficiais, bem simples. O livro 

começa apresentando ao leitor um reino que vivência um processo de eleição para 

as funções de rei. A história é narrada por Dona Raposa, uma astuta e sagaz besta 

que através de articulações e conspirações, visa corromper a ordem estabelecida e 

influenciar a eleição a fim de eleger o Leão, que posteriormente será alvo de seus 

mecanismos subversivos. 

Durante o processo de eleição do rei, cristalizam-se a divisão da sociedade 

em dois grupos antagônicos, os carnívoros e herbívoros. Nesta estratificação social 

os animais que se alimentam de carne possuem vantagens sociais em relação aos 

que comem ervas. O princípio norteador da alimentação como elemento cultural 

diferenciador das ordens sociais animalescas se torna reflexo da sociedade humana 

acerca das relações sociais estabelecidas entre a elite e as camadas populares. É 

através desta natureza distinta que Dona Raposa irá se aproveitar para elaborar seu 

plano com o intento de atingir seus objetivos. 

 

Em uma bela planície por onde passava uma bela água estavam muitas 

bestas que desejavam eleger um rei. A maior parte fez um acordo: que o 

Leão fosse rei. Mas o Boi se opôs fortemente àquela eleição e disse as 

seguintes palavras: 

- Senhores, à nobreza do rei convém beleza de pessoa: que seja grande, 

humilde e que não dê danação às suas gentes. O Leão não é uma grande 

besta, nem é besta que vive de ervas, pelo contrário, ele come as bestas. 

O Leão possui uma palavra e uma voz que, quando grita, faz estremecer 
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todos nós de pavor. Pelo meu conselho, vós deveis eleger o Cavalo como 

rei, porque o Cavalo é uma grande besta e humilde, e é também uma 

besta ligeira, não tem orgulho semelhante ao Leão e nem come carne. 

(LLULL, 2006, p.35). 

 

Contra argumentando a eleição do Leão, o Boi indica a figura do Cavalo 

como proponente ao cargo de rei. De fato, tradicionalmente o cavalo era 

personificação dos cidadãos que saíram do campesionato para uma situação 

socioeconômica mais favorável. Como mesmo cita Hilário Franco Junior: 

 

O cavalo era tradicionalmente símbolo da aristocracia guerreira, [...]. De 

fato, dentre as transformações dos séculos XI e XII estava a despontar 

desse grupo não aristocrático que se aproximava cada vez mais da 

aristocracia. Grupo difícil de definir, provavelmente de origem camponesa 

e que pela riqueza, pelos hábitos e pelas alianças matrimoniais tendia a 

se fundir com a nobreza, passando assim a estar associado aos símbolos 

dela. Além disso, para o cristianismo dos primeiros séculos o cavalo era 

símbolo de alegria e de triunfo, [...]. (FRANCO JR, 2010, p.116). 

 

 A partir dos argumentos do Boi é possível visualizar o receio do 

mesmo no que concerne a elegibilidade do Leão, pois ao comer carne o mesmo 

permitiria consumir-se dos demais animais que se alimentavam de ervas, ou seja, a 

corte servir-se-ia dos socialmente inferiores. A eleição do Cavalo acalentaria as 

inquietações, pois o mesmo compartilhava das origens populares e não atentaria 

contra seus pares.  As relações a serem trabalhadas entre os exemplos das 

condições alimentícias para o reino animal e as condições de intelectualidade para a 

sociedade humana é uma proposta, uma vez que Llull dialoga entre a ficção animal 

e as vivências humanas que se amalgamam nos discursos da narrativa. 

 

De sua parte, o Boi, com seus companheiros, colocou-se contra as 

palavras de Dona Raposa, e disse que o Cavalo, que come ervas, deveria 

ser rei porque ele e seus companheiros tinham uma intenção verdadeira 

para a eleição de rei, porque se tivessem uma falsa intenção, não diriam 

que o Cavalo, que come as mesma erva que eles comem, deveria ser rei. 
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E disse também que eles não deviam crer na opinião de Dona Raposa, que 

preferia que o Leão fosse rei porque viva dos restos deixados pelo Leão 

quando ele comia a caça que havia apreendido, não por sua nobreza. 

(LLULL, 2006, p.36). 

 

O Boi explícita seu descontentamento com a possível eleição do Leão, pois 

em sua concepção, apenas a classe dos carnívoros seria favorecida por essa  

votação. Tripudiam também as ações de Dona Raposa, que objetiva alçar o Leão a 

rei para beneficio próprio, sem pensar no bem estar das demais bestas, 

antagonistas por origens naturais do candidato.  

Segundo Antonio Gramsci (apud BURKE, 1989), o povo não é uma unidade 

culturalmente homogênea, mas está culturalmente estratificado de maneira 

complexa. As relações entre a cultura elitizada e a popular exteriorizam os 

mecanismos socioculturais de uma sociedade, traduzindo seus valores, suas 

inquietações sociais e psicológicas e seu cotidiano, dialogando não apenas com um 

determinado conjunto articulado, mas com os vários conjuntos que constituem o 

sistema de interpretação do mundo e de suas comunicações afetivas com ele, “[...] 

para entender a cultura de uma comunidade particular é preciso não só situá-la 

dentre de uma dessas Europas, mas também relacioná-las aos eixos de contraste” 

(BURKE, 1989, p.84). A diversidade de aspectos que circundam as relações da 

cultura elitizada com os valores das tradições populares da Europa medieval 

visualiza a crítica à realidade as estruturas sociais dos quais a fonte em análise está 

inserida. 

 

[...] existiram duas tradições culturais no início da Europa moderna, mas 

elas não correspondiam simetricamente aos dois principais grupos 

sociais, a elite e o povo comum. A elite participava da pequena tradição, 

mas o povo comum não participava da grande tradição, mas o povo 

comum não participava da grande tradição. Essa simetria surgiu porque 

as duas tradições eram transmitidas de maneiras diferentes. A grande 

tradição era transmitida nos liceus e universidades. Era uma tradição 

fechada, no sentido em que as pessoas que frequentavam essas 

instituições, que não eram abertas a todos, estavam excluídas. Num 
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sentido totalmente literal, elas não falavam aquela linguagem. A pequena 

tradição, por outro lado, era transmitida informalmente. Estava aberta a 

todos, como a igreja, a taverna e a praça do mercado onde ocorriam 

tantas apresentações. (BURKE, 1989, p.55). 

 

A exposição do Boi trouxe deleite para as demais bestas que se serviam de 

ervas. Dona Raposa, percebendo-se do alongamento da eleição pelas divergências e 

consciente dos possíveis resultados que poderiam ser gerados, muito perspicaz cita 

essas palavras na presença de todos; 

 

-Em uma igreja catedral fez-se uma eleição, e houve uma discussão 

naquele capítulo a respeito da eleição do bispo. Uns cônegos desejavam 

que o sacristão daquela igreja, um homem muito sábio nas letras e 

abundante nas virtudes, fosse bispo. O arcediago, que cuidava para ser 

eleito bispo, e o mestre do coro da catedral, discordavam da eleição do 

sacristão e consentiram que um cônego simples, que era belo fisicamente 

e não sabia nenhuma ciência, fosse bispo. Aquele cônego era fraco de 

pessoa e muito luxurioso. Muito se maravilhou todo o capítulo havia um 

cônego que disse estas palavras: “-Se o Leão é rei e o Urso, a Onça e o 

Leopardo se opõem à sua eleição, estarão todo o tempo na malevolência 

do rei. E se o Cavalo é rei e o Leão faz alguma falta contra o rei, como o 

Cavalo poderá se vingar, já que não é uma besta tão forte como o Leão?”. 

(LLULL, 2006, p.37). 

 

Este breve relato é carregado de particularidades, onde primeiramente 

temos de sinalizar a reviravolta em seu expoente. Dona Raposa formula sua 

arguição entre exemplos da sociedade humana e da fábula animal dentro de sua 

argumentação, surpreendendo por este contrapasso e exibindo sua astúcia, 

articulando reflexos e personificando as bestas para atingir seus interesses. A 

figura do sacristão é atribuída ao Leão, onde a intelectualidade e moralidade se 

refletem na força física do animal. Ao arcediago identificou-se o Boi, que teria por 

propósito galgar o cargo, todavia, para não expor seus intentos opta por, com apoio 

do mestre do coro cujo cabrito e o carneiro se caracteriza, sugerir a eleição de um 

cônego simples, o Cavalo, belo fisicamente, mas carente de inteligência. Retorna a 
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exposição animal, comparando a expressividade e força do Cavalo e do Leão nas 

competências de rei, persuadindo as demais bestas para as desvantagens de se ter 

um rei sem ímpeto e destemor. “Aos olhos da opinião comum, os reis eram 

personagens sagradas, [...] dotados de poderes similares aos dos santos” (BLOCH, 

1993, p.180). 

 

Essa tradição é de natureza análoga às fábulas divulgadas pelos velhos 

bestiários, [...]; é expressa (mais ou menos na época em que aparece a 

cruz régia) em grande número de narrativas romanescas francesas, 

anglo-normandas ou inglesas (com frequência, nos mesmos poemas em 

que figura a cruz). [...], ela sobreviveu durante longo tempo na literatura 

elisabetana, ainda se percebe seu eco em Sir Philip Sidney e no próprio 

Shakespeare, o qual (pela boca de Falstaff) faz clara alusão à crença. Em 

nossos países, os leões não costumam representar perigo nem para os 

reis nem os súditos. Um tema supersticioso que os coloca em cena tem 

toda probabilidade de, na origem, ter sido apenas um devaneio de 

eruditos ou de literatos. No entanto, já sabemos que um dia a diplomacia 

utilizou-se desse devaneio. Frei Francesco, discursando para o doge de 

Veneza, não lhe contou que Eduardo III teria aceitado reconhecer Filipe de 

Valois como rei da França se esse príncipe, havendo-se exposto a leões 

famintos, saísse ileso das garras destes? Porque, dizia ele, “os leões 

jamais ferem um verdadeiro rei”. Para entender as intenções dos políticos 

medievais, às vezes é bom ler os romances de que eles se nutriam – [,,,]; 

nessa época, o sucesso do maravilhoso de ficção explica-se pela 

mentalidade supersticiosa do público a que se destinava. Sem dúvida, os 

narradores profissionais não teriam inventado e divulgado o tema dos 

leões se seus ouvintes ou leitores já não estivessem de todo habituados a 

considerar que os reis eram seres miraculosos. (BLOCH, 1993, p.186-187). 

 

O Leão tem uma expressão vigorosa de postura imponente, robusto e 

sendo ágil, seu rugir causa estremecimento e sua aparência domina muitos 

animais. Por isso o Leão é rei, pois é a mais nobre besta que existe. Não se intimida 

ao enfrentar o adversário, pois seu caráter é de liderança. “O leão é o mais forte 

entre os animais, que não foge de nada;” (Pv 30, 30). A partir das descrições desse 

atributo, a associação do Leão ao monarca não se faz necessariamente pela 
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titulação de rei, mas as particularidades próprias da posição de majestade como 

coragem, firmeza, orgulha da força de sua própria natureza, misericórdia para com 

os desfavorecidos e culpados. Essas qualidades elencadas são algumas 

características desejáveis que se ansiavam encontrar em um monarca cristão.  

 

Os reis da França e da Inglaterra puderam tornar-se médicos milagrosos 

porque já eram, havia muito tempo, personagens sagradas: “sanctus 

enim et christus Domini est”  [“o rei é santo; é ungido do Senhor”], dizia 

Pierre de Blois, a fim de justificar as virtudes taumatúrgicas de seu 

monarca, Henrique II. (BLOCH, 1993, p.70). 

 

A função ideológica do imaginário do bestiário resumia na explicação de 

que a onipotência divina podia interferir na ordem natural da existência das 

espécies, criadas originalmente por Deus, com o objetivo de demonstrar a 

humanidade, alertando-a de seu domínio genésico. Quando o Urso, a Onça e o 

Leopardo escutaram o argumento religioso de Dona Raposa, temeram as 

consequências que poderiam recair sobre eles e consentiram com a eleição do Leão 

e o mesmo foi feito rei. 

 

-Senhores, é vossa vontade que eu seja rei. Todos sabem que o ofício de 

rei é muito perigoso e é um grande trabalho. É perigoso porque pelos 

pecados do rei muitas vezes Deus envia fome e doenças, morte e guerras 

à terra. O mesmo faz pelos pecados do povo. Por isso, reinar é uma coisa 

perigosa ao rei e a todo seu povo. (LLULL, 2006, p.41). 

 

Com a eleição do Leão em meio aos descontentamentos entre as bestas, 

principalmente as herbívoras, pois não havia no Conselho do rei nenhuma besta 

dessa natureza e que protegesse seus direitos, Dona Raposa começa a elaborar 

mecanismos que resultem na eliminação de seus rivais e opositores que se 

colocaram contra a eleição do Leão e que prejudiquem seus objetivos de influenciar 

o monarca a fim de satisfazer suas próprias intenções. No decorrer da história, 

depois de muitas artimanhas e traições, quando Dona Raposa está próxima de 

alcançar seu objetivo de cometer um atentado contra a vida do Leão, as figuras do 
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Javali e do Elefante emergem, fazendo com que o espírito da fidelidade triunfe e 

Dona Raposa morra pelas mãos do próprio Leão, que no fim liberta um urro, 

símbolo da libertação da má influência: 

 

Dona Raposa confiava que o Coelho e o Pavão, por tanto o temerem, não 

ousariam acusá-lo ao rei, nem revelariam nada. Após Dona Raposa ter 

falado, o rei olhou horrivelmente para o Coelho e o Pavão, e gritou um 

urro muito grande a fim de que a natureza de seu alto senhorio tivesse 

maior virtude na consciência do Coelho e do Pavão do que a natureza por 

força da qual o Coelho e o Pavão têm pavor de Dona Raposa. Quando o 

Leão deu o grande urro, disse furiosamente ao Coelho e ao Pavão que 

dissessem a verdade, e o Coelho e o Pavão não puderam conter-se e 

disseram a verdade para o rei. E naquele mesmo instante o rei 

pessoalmente matou Dona Raposa. (LLULL, 2006, p.88). 

 

O urro do Leão ao final da história é a expressão de libertação do 

corrompido ambiente cultural figurado na perversidade de Dona Raposa, através de 

parábolas baseadas no asceticismo e perfeccionismo cristão. Dialogar com o 

imaginário dessa sociedade foi experimentar suas relações sociais, religiosas, 

culturais, além de relacionar-se com sua consciência e percepções históricas. 

Terminado o Libro de Las Bestias, Félix o leva a um rei, sem referencia na obra, a 

fim de que o mesmo, através das experiências dessa sociedade animalesca, tome 

estes exemplos para orientar suas ações como reinante e velar-se, protegendo-se 

dos conselheiros pérfidos e falsos homens. 

 

Considerações Finais 

 

A partir dessa breve explanação, nosso intento foi apresentar, mesmo que 

deveras superficialmente, nossos primeiros resultados das pesquisas 

empreendidas acerca do bestiário llulliano. Dialogamos sobre os significados desse 

simbolismo na personificação cotidiana, subtraindo o imaginário do campo mental e 
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moldando-o as realidades vivenciadas pelas sociedades do medievo, demonstrando 

a importância desse imaginário ao passo de o mesmo ser aplicado para representar 

importantes peças das relações sociais existentes. O bestiário llulliano nos 

apresentou, por meio de fabuloso material fictício, os percursos das significações 

simbólicas e da mentalidade religiosa e popular que fomentavam um imaginário 

riquíssimo através das relações sociais vividas. 
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Imagem e mito na série japonesa “Attack on Titan” 
 

Hertz Wendel de CAMARGO 

(PPGCOM-UFPR)1 

 

Resumo: O mangá “Shingeki no Kyojin” (2009), conhecido no Brasil também 

pelo título “Attack on Titan”, foi adaptado para uma série animada de televisão em 

2013 e transmitida no Japão, pela emissora MBS. O heroi é Eren Yeager, garoto que 

vive em um mundo cercado por muralhas para se proteger dos Titãs, gigantes 

devoradores de seres humanos. A luta da humanidade para recuperar seu território 

e esclarecer os mistérios ligados aos Titãs é o cenário da narrativa. O presente 

trabalho apresenta um estudo do mito enquanto criação imaginal e sua presença na 

estrutura imagética, visual e diegética da primeira temporada da série. Justifica-se 

a escolha do corpus por representar um fenômeno mundial comercial e de crítica. A 

metodologia aplicada é a da análise de conteúdo somada à análise fílmica da 

estrutura quaternária de Canevacci (1990) em diálogo com as teorias da antropologia 

do consumo. Os resultados apontam para o uso, em mosaico, de diferentes 

narrativas míticas e arquétipos, o que pode explicar a inegável e “numinosa” atração 

exercida pela série em todo o mundo. 

 

Palavras-chave: imagem, mito, anime, série. 

 

Introdução 

 

A análise da primeira temporada da adaptação para a televisão, em forma 

de série, do mangá Shingeki no Kyojin (2009) – conhecido no Brasil também pelo 

título Attack on Titan (2013) –, tem início por algumas considerações sobre o papel 

                                                           
1
 Professor adjunto do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor permanente 
do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPR. E-mail: hertzwendel@gmail.com. 
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do consumo na atual sociedade, sob a ótica da antropologia. Parte-se do conceito de 

que o consumo é um fenômeno sociocultural que atravessa todas as instâncias da 

cultura contemporânea – da economia ao imaginário, passando pelas narrativas 

midiáticas, artísticas e científicas. Por mais que o consumo esteja ligado aos 

sentidos econômicos do termo, ele opera como um sistema estruturador dos 

sentidos da vida cotidiana e supre a principal necessidade do homem: a do 

simbólico. 

 

O consumo possui uma óbvia presença – tanto ideológica quanto prática – 

no mundo em que vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena 

contemporânea de forma inapelável. Ele é algo central na vida cotidiana, 

ocupando, constantemente (mais mesmo do que gostaríamos), nosso 

imaginário. O consumo assume lugar primordial como estruturador dos 

valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem 

identidades e definem mapas culturais. (ROCHA, 2005, p. 124) 

 

Tais apontamentos permitem compreendermos o consumo como “produção 

cultural”, nesse sentido, o termo consumir (estrita e claramente relacionado a 

produtos, marcas e publicidade – exemplos de trocas simbólicas) pode ser 

estendido às artes e às narrativas midiáticas. Consumir uma série animada tem o 

sentido de intercâmbio entre a realidade culturalmente constituída e os diferentes 

sujeitos, promovendo o que McCracken (2007) chamou de “movimento do significado 

na cultura”. 

O corpus – a série animada japonesa Attack on Titan (2013) – está, ainda, 

situado no campo do consumo das imagens, no caso, organizadas em narrativa 

audiovisual. O consumo de narrativas audiovisuais remete a duas facetas dos 

estudos antropológicos da mídia. De um lado se encontra o conceito de iconofagia 

traçado por Baitello Junior (2005) ao destacar que estamos vivenciando um período 

da história em que a voragem recíproca entre homens e imagens, e entre as 

imagens, formam um novo imaginário cada vez mais repleto de imagens exógenas. 
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[...] em toda imagem existe uma referência às imagens que a 

precederam. [...] toda imagem se apropria das imagens precedentes e 

bebe nelas ao menos parte de sua força. [...] A força de uma imagem 

provém de seu lastro de referências a outras tantas imagens (BAITELLO 

JUNIOR, 2005, p. 95). 

 

Por outro lado, as narrativas audiovisuais possuem um legado estético-

visual e diegético que remonta os textos basilares da cultura como estrutura de 

significação, os mitos (CAMARGO, 2013). Em algum ponto distante do imaginário, em 

um tempo dominado pela oralidade, as palavras dão forma a narrativas fantásticas, 

alimentam o pensamento mágico e fundam mundos – criados pelos homens, mas 

regidos pelos deuses. Os sentidos das imagens criadas a cada mito narrado 

atravessam tempos e culturas chegando aos nossos dias, rememorados e, assim, 

ressignificados por meio de novas narrativas em suportes, tecnologias e linguagens 

próprios de nossa época. Hoje, a “nova cultura oral” (ALMEIDA, 1994) abrange não 

apenas o cinema e a televisão, mas outras formas de ouvir-ver-conhecer a 

realidade e o mito, como sistema cultural de produção de vínculos e significados, 

opera como memória, um gene diegético das narrativas midiáticas. As produções 

audiovisuais, inauguradas com o cinema, participam da formação estética, política e 

mítica do homem contemporâneo operando com signos audiovisuais que remontam 

nossa ancestral relação com os sonhos, as alucinações, as visões, as magias, os 

rituais, os totens, o imaginário. O consumo das narrativas audiovisuais, tais quais o 

anime em análise, apresenta, ritualisticamente, uma relação arquetípica com a 

recepção do sagrado. 

O objetivo deste texto é destacar as relações entre o sistema mítico (por 

meio do conceito de ritual) e o consumo de narrativas fílmicas, a partir de aportes 

teóricos da linguagem, da antropologia visual e da antropologia do consumo. Desta 

maneira, este trabalho apresenta um estudo do mito enquanto criação imaginal e 

sua presença na estrutura imagética, visual e diegética da primeira temporada da 

série. Justifica-se a escolha do corpus por representar um fenômeno mundial 

comercial e de crítica. A metodologia aplicada é a da análise de conteúdo somada à 

análise fílmica da estrutura quaternária de Canevacci (1990) em diálogo com as 
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teorias da antropologia do consumo. Os resultados apontam para o uso, em 

mosaico, de diferentes narrativas míticas e arquétipos, o que pode explicar a 

inegável e “numinosa” atração exercida pela série em todo o mundo. 

 

Vínculos entre mito e narrativas audiovisuais 

 

Segundo o mitólogo americano Joseph Campbell (2007), o homem não 

consegue estar no universo sem acreditar em algum arranjo de herança mítica. 

Considerando todos os contextos históricos que antecederam o mundo moderno, 

verificamos que um dos traços que marcam o pensamento ocidental é o 

crescimento da racionalidade que tinge com diversos nuances os quadros das 

subjetividades, comportamentos, práticas culturais, lugares do ser e do estar na 

sociedade.  

 

O mundo vai buscar a chave para a explicação da experiência em si 

mesmo e não fora dele, em realidades sobrenaturais. A ciência vira o 

grande portal do conhecimento. No entanto, essa hegemonia 

contemporânea da razão não é simples, pois dentro desse nosso mundo 

de extrema razão, a presença da magia ainda é significativa. (ROCHA, 

AUCAR, 2014, p. 158) 

 

A biologia 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 essência binária: sobrevive como filho da fecunda 

relação entre a realidade (biológica) e o imaginário (cultural). 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). 
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A partir do surgimento da consciência, o homem promove seu êxodo do 

mundo natural em direção à cultura, desenvolvendo a razão e a linguagem para 

transmitir o pensamento para os membros do grupo, deixando de “[...] depender 

exclusivamente do arbítrio das intempéries do clima e do meio ambiente –tornando-

se independente dos deuses” (PEREIRA, CAMARGO E STECZ, 2016, p. 16), fugindo do 

paraíso para constituir a cultura. O filósofo Giambattista Vico (1668-1744), citado por 

Meletínski (1998) descreve a história da humanidade em três momentos, os estados 

infantil (época divina), jovem (época heroica) e maduro (época da razão). Em outros 

termos, afastando-se cada vez mais de suas origens, o homem se torna profano – 

palavra de origem latina que significa “[...] aquilo/aquele que está fora do lugar 

sagrado” (PEREIRA, CAMARGO E STECZ, 2016, p. 17). 

O sagrado, portanto, passa a ter um sentido de oposição à cultura, pois 

representa a volta às origens naturais, à inconsciência, às sombras, ao irracional. O 

sagrado representa um espaço/tempo em que o homem precisa dar vazão a seus 

instintos, a suas intuições, fantasmagorias, percepções insensatas, permitir-se 

invadir (entheos, raiz das palavras entusiasmo e entidade, e significa ser invadido 

por deuses) por ideias que vão além do profano cotidiano de nossas vidas. Os 

ambientes de culto (templos, igrejas e terreiros) e os ambientes de arte (teatros, 

museus e cinemas) funcionam como pontos de fuga de toda essa racionalidade 

profana. O mundo do sagrado é um mundo de percepções aguçadas, sensações 

intensas, experiências memoráveis – o espaço da aisthesis. Neste ponto, o sagrado 

e a estética se esbarram, pois é a estética uma técnica para operar com os 

elementos do sagrado, pois “[...] o sagrado e o estético provêm da mesma origem 

obscura e confusa do começo dos tempos – quando os afetos orientavam o 

pensamento” (PEREIRA, CAMARGO E STECZ, 2016, p. 18). É por meio da 

experimentação estética que produtos culturais como  a série Attack on Titan são 

consumidos. 

Em nossa cultura profana, o sagrado passa a ser permitido, mas contido 

em lugares especiais (templos, igrejas, terreiros), em um tempo determinado e a 

partir de regras, leis e rituais específicos, tanto que, se o sagrado se manifesta em 

locais públicos, a cultura corre o risco de ser subvertida. Para Galimberti (2012), o 
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sagrado é o lugar do indiferenciado, onde o bem e o mal, o justo e o injusto, o 

bendito e o maldito se confundem, espaço do que a humanidade se emancipou, mas 

sem poder suprimir o fundo enigmático e obscuro do qual, por medo, o homem 

tende a se afastar e, ao mesmo tempo, é atraído para suas origens. 

 

O sagrado refere-se ao mundo estético da sensibilidade insensata que os 

humanos entendem como alheio à razão e, por isso mesmo o temem, ao 

mesmo tempo em que são atraídos para ele, como quem se vê 

magnetizado pela origem de sua própria criação. [...] os elementos ditos 

sagrados, da maioria das religiões, têm por função precípua gerir as 

relações conflitantes que frequentemente ocorrem entre o plano estético e 

o plano lógico da cultura (PEREIRA, CAMARGO E STECZ, 2016, p. 19) 

  

O mito é um sistema formado pelo conjunto equilibrado entre narrativa, 

ritual, totem, tempo e magia, um sistema mítico (CAMARGO, 2013). Esse conjunto, 

ou partes dele, se manifesta na cultura em diferentes espaços, tempos, suportes, 

linguagens, gêneros, discursos, narrativas. O mito não é apenas uma narrativa 

antiga, ancestral, pois se manifesta de diferentes formas na cultura, sendo as 

narrativas midiáticas um dos espaços de consumo e reatualização dos mitos. No 

entanto, se entende que existe uma aderência natural entre mito e rituais de 

consumo midiático (como o ato de ir ao cinema), a estética e o sagrado, a linguagem 

e o imaginário, especialmente no consumo de narrativas audiovisuais, pois, 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). 

 

A série “Attack on Titan”: origens, estratégias e estrutura 

narrativa 

 

A série animada Shingeki no Kyojin (“Ataque dos Gigantes”, sua tradução 

literal do japonês) é mais conhecida no mundo com o título Attack on Titan (Ataque 
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dos Titãs no Brasil). A série tem origem como mangá publicado pela primeira vez 

em setembro de 2009 na revista mensal Bessatsu Shōnen Magazine da editora 

Kodansha. Seus capítulos foram compilados e lançados em 21 volumes até 9 de 

dezembro de 2016. No Brasil, o mangá é licenciado e publicado pela editora Panini 

Comics desde agosto de 2013. 

 

 

 

Cerca de um século antes do início da história, criaturas humanoides 

gigantes surgiram de repente e quase acabaram com a humanidade. Tais criaturas 

possuem 3 a 15 metros de altura, com algumas exceções como por exemplo o Titã 

Colossal com 60 m de altura. Instintivamente, os titãs atacam e comem os seres 

humanos quando sem motivo aparente, pois eles não precisam se alimentar, já que 

a simples absorção da energia solar os proporciona energia vital. Os titãs não 

possuem aparelho digestivo adequado; depois de terem comido os titãs vomitam 

suas refeições em grandes bolas viscosas. Além disso, possuem inteligência 

limitada e geralmente têm a aparência masculina, porém não possuem órgãos 

reprodutivos. Os titãs também possuem pele resistente e difícil de penetrar e se 

regeneram rapidamente de ferimentos, podendo até recuperar a cabeça depois de 

perdida. Para matar um titã, ele deve ser ferido na nuca, seu ponto fraco. 
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A história gira em torno do protagonista Eren Yeager, sua irmã adotiva 

superprotetora Mikasa Ackerman e seu fiel amigo de infância Armin Arlert. A 

história narra a luta da humanidade para recuperar seu território, e esclarecer os 

mistérios ligados ao surgimento dos gigantes, os sobreviventes vivem há um século 

em cidades cercadas por enormes muralhas para se proteger de criaturas 

gigantescas, os titãs. 

A série animada para a televisão foi lançada em abril 2013, dirigida por 

Tetsuro Araki e foi exibida no Japão pela emissora Mainichi Broadcasting System 

(MBS). A primeira temporada durou entre abril e setembro de 2013 sendo a segunda 

temporada confirmada e prevista para este ano, 2017. Como estratégia de mercado, 

foram lançados também cinco episódios em OAV (Original Video Animation) em 

DVD, edições limitadas do mangá, dois filmes que compilam os episódios da 

primeira temporada do anime, dois filmes em live-action baseados no mangá, 

diversos jogos eletrônicos e séries spin-offs de light novels e mangás. 

Enfim, a série é um sucesso comercial em todo o mundo. O mangá chegou 

à marca de mais de 50 milhões de cópias vendidas em agosto de 2015 em todo o 

mundo. A adaptação do anime permitiu uma ampla divulgação da série no mundo, 
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aclamado pela crítica por sua atmosfera e enredo, recebendo muitos e se 

envolvendo em polêmicas na relação com os países vizinhos ao Japão. 

 

 

 

A história de Attack on Titan orbita em torna da humanidade que se depara 

com o repentino surgimento de gigantes devoradores de seres humanos, chamados 

de titãs. Os sobreviventes, por mais de 100 anos, ficaram isolados em suas cidades 

cercadas por grandes muralhas, que acreditavam serem indestrutíveis. Os 

personagens Eren, Mikasa e Armin testemunham o aparecimento do Titã Colossal, 

de 60 metros de altura, que consegue abrir uma brecha na muralha. Os demais 

titãs, em seguida, invadem a cidade e fazem uma carnificina, incluindo a mãe de 

Eren que é devorada diante de seus olhos. Assim, decide se vingar e matar todos os 

titãs, entrando para Divisão de Exploração, um grupo militar treinado para destruir 

os gigantes. 

Uma das passagens mais interessantes da história se dá quando cinco anos 

depois, o Titã Colossal reaparece e faz novamente uma brecha na muralha; na 

batalha que se seguiu, o soldado Eren é devorado por um dos titãs e pouco tempo 

depois, um titã aparece e ataca os outros gigantes, em vez de seres humanos. Esse 

titã é Eren que, de alguma maneira, adquiriu a capacidade de se transformar em um 

dos gigantes. Embora seja considerado uma ameaça por alguns, ele ajuda os 
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soldados a recuperar o distrito de Trost fechando a brecha da muralha. Depois de 

ser levado à justiça, ele é recrutado pela Divisão de Exploração com a supervisão da 

Divisão de Exploração de Operações Especiais, liderada pelo capitão Levi. Em uma 

expedição para Shinganshina em busca de respostas para o mistério em torno Eren, 

os soldados são atacados por um Titã Fêmea que tenta capturar Eren. Embora os 

soldados sejam capazes de capturar rapidamente a Titã Fêmea, ela se liberta e 

mata todos da equipe de Levi, forçando o fim da expedição. Armin descobre que a 

Titã Fêmea é a Annie, um dos cadetes que ensinaram Eren a lutar, e ele elabora um 

plano para capturá-la no distrito Stohess. A missão foi um sucesso embora o alvo 

passa a proteger-se dentro de um cristal. Durante esta operação, os danos 

colaterais revelam que os Titãs residem nas paredes das muralhas. 

 

 

 

A quaternidade mítica: de Jung a Canevacci 

 

O conceito do que chamamos de “Quaternidade Mítica da Narrativa 

Audiovisual” possui como base o estudo realizado por Jung (2008), nos anos 1940, a 

partir da sua análise da Santa Trindade e dos estudos de Canevacci (1990), nos anos 
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1990, sobre o consumo ritual do sempre igual no cinema, cujas estruturas 

narrativas remetem a um eterno retorno ao mito. Para uma melhor apreensão 

destes conceitos, é necessária uma incursão ao apontamentos de cada autor. 

Jung (2008) descreve as concepções egípcia, babilônica e grega sobre a 

natureza trinitária de determinadas estruturas arquetípicas teogônicas que 

precederam o cristianismo, afirmando que tais ideias foram transmitidas à 

posteridade, por meio do contato e da tradição culturais. Para o autor, o 

desenvolvimento da ideia cristã da Trindade reconstituiu inconscientemente a 

totalidade do arquétipo da homoousia (do grego homoousios, que significa a 

“mesma substância”) entre o Pai, o Filho e a Vida (Espírito Santo), surgida 

inicialmente na teologia egípcia. O conceito de “santidade” representa que tais 

arquétipos da trindade são superiores, possuem um valor supremo, sagrado, 

determinante da cultura e levam o homem à transformação (como todo mito). Jung 

explica que a santidade é uma força de natureza numinosa, isto é, divina ou 

sagrada, que emana do arquétipo, em relação ao qual o homem nunca se sente 

sujeito, mas sempre como objeto dessa numinosidade.  

 

Não é ele quem percebe a santidade; é esta que se apodera dele e o 

domina; não é ele quem percebe sua revelação; é esta que se 

comunica a ele, sem que ele possa vangloriar-se de a ter 

compreendido adequadamente. Tudo parece realizar-se à margem da 

vontade do homem; trata-se de conteúdos do inconsciente [...] 

(JUNG, 2008, p. 40). 

 

 Em seus estudos, Jung aponta para o caráter ordenador artificial da 

trindade, já que “o ideal de perfeição é o redondo, o círculo, mas sua divisão natural 

e mínima é a quaternidade” (p. 55). Dessa maneira, o psicólogo questiona a Trindade 

Cristã e traz à luz de sua análise o arquétipo diretamente oposto à figura de Pai (o 

Bem) que é o Diabo (o Mal), sugerindo que a Trindade é, de fato, uma Santa 

Quaternidade, formada por Pai, Filho, Espírito Santo e o Diabo.   

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Num sistema monoteísta tudo o que se opõe a Deus não pode derivar 

senão do próprio Deus. Isto era pelo menos chocante, e por isso devia ser 

evitado. Esta é a razão mais profunda pela qual o Diabo, esta instância de 

sua influência, não tenha encontrado acolhida no cosmos trinitário (JUNG, 

2008, p. 57). 

  

Na concepção de Jung, o Pai representa o estágio primitivo da consciência, 

um estado de não-reflexão, sem julgamento intelectual ou moral, tanto no plano 

individual como no coletivo, é o inconsciente. O Filho representa a preparação para 

ocupar o lugar do Pai, buscando certo grau de autoconhecimento, sentido para sua 

vida, é o consciente. O Espírito Santo não possui qualificação pessoal, ele é 

aeriforme, volátil, um sopro divino, uma instância inspiradora e um desdobramento 

de Pai, mas representa, também, a conexão primordial entre o inconsciente e o 

consciente (entre Pai e Filho), conciliação dos contrários (de Filho e Diabo), dando 

respostas ao sofrimento interior da divindade personificada em Cristo. A essência do 

Espírito Santo é feminina, de onde advém sua natureza dúbia, de mãe protetora (ao 

lado de Filho) e fêmea sedutora (ao lado de Diabo). Finalmente, o Diabo representa a 

absoluta oposição a Pai e, principalmente, a Filho, seu contemporâneo; é o lado 

tenebroso da quaternidade, as sombras, o instinto. “Sem este quarto elemento não 

há, em nenhum dos casos, a realidade tal como conhecemos, nem mesmo 

entendida como tríade, pois um ser abstrato, puramente imaginado, só pode ter 

sentido quando se refere a uma realidade possível ou atual” (JUNG, 2008, p. 76), isto 

é, sem um arquétipo de oposição, nenhum dos demais tem sentido, em especial o 

Filho. O bem é só pode ser compreendido em assimetria com o mal, portanto, a 

trindade é ilusoriamente simétrica. 

 A quaternidade resultante desses pares de opostos não só representa o 

sofrimento da divindade salvadora do mundo, mas uma saga, uma viagem de 

transformação, a jornada do herói. Todos os elementos da narrativa estão 

presentes: a origem da história (Pater), o herói (Filius) que enfrenta todos os 

sacrifícios, desafios e males (estes representados no arquétipo de Diabolus), mas 

sempre inspirado a nunca desistir, auxiliado por uma força divina, um desejo sobre-

humano, uma paixão (Spiritus). A quaternidade promove a reflexão homem do 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

religioso, ampara os seus sofrimentos internos, renova as suas esperanças. A 

mesma estrutura narrativa, repetida pelo menos há dois milênios, nos rituais 

cristãos, entre eles a missa, e, como veremos, também se encontra no ritual do 

consumo das narrativas cinematográficas. 

Canevacci (1990, p. 31-75) busca conceituar o que ele chamou de “o espírito 

do cinema”. Ele destaca o ritus presentificado pelo cinema ao entrelaçar um 

elemento sagrado (o culto) e um elemento profano (a cerimônia), afirmando que a 

estrutura ritualística (p. 47) da missa “funcionou como protótipo do cinema, em si e 

para si”, pois “o desenvolvimento da teogonia fascina e atrai precisamente na 

medida em que é sempre igual”. A teogonia, referida pelo autor, entendemos como 

a criação de um novo mundo a cada projeção fílmica; e a repetição como a 

persistência da estrutura mítico-narrativa quaternária em cada filme – que migrou 

da missa para o cinema. Canevacci afirma que o cinema, assim como a missa, tem 

a função de ligar a psique do espectador com o arquétipo, por isso poucos 

conseguem resistir ao fascínio de seu rito. “De importância central é o conflito entre 

o Bem e o Mal, que passa do pensamento simbólico-religioso – com um 

maniqueísmo ainda mais absoluto – para o cinema” (p. 52). 

A quaternidade formada pelo conjunto das três pessoas divinas e o diabo 

(JUNG, 2008) é chamada por Canevacci (1990) de hipo-estrutura, isto é, uma 

estrutura que está por baixo dos textos cristão-burgueses, entre eles, a missa e o 

cinema. Canevacci aponta para a migração desses arquétipos do imaginário cristão 

para a cultura de massa, pois “a máquina de filme era e é etnocêntrica; e o centro 

em torno do qual gira a representação fílmica é a civilização patriarcal cristão-

burguesa, sob condições reificadas [...]” (p. 52). 

Ao comparar a relação culto/cerimônia ao consumo do sempre igual no 

cinema e o espetáculo da missa à exibição do filme, o autor alça o cinema à 

moderna cerimônia ritualística onde Deus é o espelho do homem.  

 

O fato de que se volte sempre ao cinema (ou à missa) para ver sempre a 

mesma história, saber que é preciso revê-la e desejar a coerção para 

poder suportar a ordem de coisas existentes, tem sua origem na 
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articulação entre hábitos imprimidos nos anos de puberdade e hábitos 

herdados hipo-estruturalmente desde a gênese da civilização 

(CANEVACCI, 1990, p. 48). 

 

 Nessas considerações, Canevacci propõe que todas as produções 

cinematográficas são construídas sobre uma estrutura mítico-narrativa quaternária 

– repetição ritual dos arquétipos Pater, Filius, Spiritus e Diabolus, fortemente 

arraigados, na cultura ocidental cristão-burguesa – na tentativa de apreender a 

simbologia que todo filme produz. Segundo o autor, aplicados ao cinema, os 

arquétipos da quaternidade teriam a seguinte significação: 

Pater é a origem de tudo, o elemento que dá início à narrativa; significa o 

superego na psicanálise; é a condição do tempo e do espaço; representa o poder sob 

qualquer ponto de vista. Filius representa a individualidade positiva, o ego ou o 

herói; significa a viagem, está sempre em trânsito na narrativa, em transformação; 

seu objetivo é tornar-se Pater e seu sofrimento resulta em autoconsciência. Spiritus 

é a negação da negação, o elemento feminino irracional e imprevisto, a 

fenomenologia da natureza; e como pré-consciente, está entre o ego e o id, pois 

alia-se a Filius para derrotar a negação e, ao mesmo tempo, por sua natureza 

binária, leva Filius aos braços de Diabolus. Por último, Diabolus significa a 

individualidade negativa, o antagonismo extremo e absoluto, o anti-herói; é sempre 

rebelde, indistinto e incontrolável; em termos psicanalíticos é representado pelo id. 
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Figura 01. Fonte: Antropologia do Cinema – Massimo Canevacci, 1984, p. 54. 

 

Sendo o cinema (a linguagem e o meio) que possibilitou técnica, estética e 

semiologicamente as demais narrativas audiovisuais presentes na mídia, propomos 

como metodologia a extensão dos estudos de Canevacci (1990) para demais 

narrativas midiáticas que, em essência, operam com a linguagem audiovisual. 

Camargo (2013) já apresentou um estudo sobre a estrutura do filme publicitário com 

base na quaternidade mítica, no entanto, buscamos aqui ampliar o conceito para 

este possa abarcar outras narrativas tais como a telenovela, o documentário, o 

telejornalismo e, no caso deste estudo, as séries.  

 

A quaternidade mítica de Attack on Titan 

 

Tomamos como ponto de partida os personagens Eren Yaeger, Mikasa 

Ackerman e Armin Arlert, em tornos dos quais orbita o universo da série. Vamos, 

compreender o nicho arquetípico em que cada um deles ocupa na narrativa, 

conforme a proposta de Canevacci (1990). 

 

Filius: Eren Yeager 
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Claramente, o arquétipo Filius é ocupado pelo protagonista Eren. O 

protagonista da série possui todas as características de Filius (o herói da narrativa). 

Ele é impulsivo, idealista, determinado e também violento. Quando criança, ele viu 

sua mãe ser morta e devorada por um titã, ele possui, portanto, uma motivação 

pautada na vingança como pulsão de sua trajetória. Seu sonho é de aniquilar todos 

os titãs e explorar o mundo fora das muralhas. Eren não tem nenhum talento 

especial para além de suas excelentes habilidades de combate corpo a corpo, mas 

melhora constantemente por meio de um esforço notável e um forte senso de 

propósito que o destacam como soldado na Divisão de Reconhecimento. É esse 

personagem que realiza uma trajetória de transformação, evoluindo durante o 

avanço da narrativa caracterizando Filius que aos poucos caminha para se tornar 

Pater, ou seja, Eren está para descobrir as origens dos titãs cada vez que conhece 

mais seu próprio pai, que guarda um segredo. 

 

Spiritus: Mikasa e Armin 

 

Mikasa Ackerman é a última sobrevivente de um clã Oriental. Quando 

criança, ela foi resgatada por Eren e adotada por sua família. Desde então, ela 

prometeu proteger Eren de qualquer que seja a situação. Ela é considerada um 

gênio e sempre se mantém calma. Foi classificada em primeiro lugar em sua classe 

na Divisão de Recrutas e mais tarde se juntou a Divisão de Reconhecimento. Armin 

Arlert é amigo de infância do Eren e Mikasa. Embora seja fisicamente fraco, é um 

gênio intelectual e chega a discernir as coisas e desenvolver uma estratégia única 

em uma situação crítica. Mais tarde ele também entra para a Divisão de 

Reconhecimento. A dupla Mikasa e Armin ocupa o arquétipo Spiritus, pois ambos, 

cada um a se modo, o tempo todo cuidam de Eren, o auxiliam a cumprir seu destino, 

sua trajetória e criam, de certa maneira, uma conexão entre Filius e Diabolus, ou 

seja, possuem uma dupla face que protegem o herói e ao mesmo tempo são 

obcecados/fascinados/conhecedores do antagonista. Por outro lado, a pulsão de 
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Spiritus, como arquétipo de essência feminina, a Mikasa representa o poder 

feminino bélico e Armin o poder feminino anímico, como se corpo e alma fossem 

representados pelos personagens que se complementam, seno ao mesmo tempo 

razão e emoção. 

 

 Diabolus: os titãs 

Os titãs em suas diferentes tipologias (titãs comuns, Titã Colossal e Titã 

Fêmea) ocupam o arquétipo de Diabolus, são a força opositora a Filius e Pater. 

 

 Pater: o pai de Eren 

O ponto de início da narrativa – Pater – permanece uma incógnita nos 

primeiros capítulos da série. Pater não é revelado prontamente ao espectador, mas 

literalmente poderá ser apresentado na segunda temporada. O pai de Eren, que 

guarda o segredo de como se transformar um humano em titã e da origem dos 

gigantes, vai sendo delineado durante a primeira temporada levando à conclusão de 

que o arquétipo Pater é ocupado pelo pai de Eren. 

Verificamos que o consumo do sempre igual, portanto, um consumo ritual, 

também se aplica à série, confirmando o conceito de que as narrativas audiovisuais  

presentes na mídia tendo as narrativas fílmicas como origem ou memória estrutural 

e de linguagem, também apresenta a mesma estrutura que obtém êxito perante o 

espectador. A estrutura quaternária da primeira temporada, portanto, se apresenta 

da seguinte maneira: 
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Figura 02. Fonte: Personagens e arquétipos que ocupam em “Attack on Titan”. 

 

 

Considerações finais 

 

Concluímos que além dessa estrutura arquetípica – a Quaternidade Mítica – 

presente na série e que pode resultar, a partir desse conjunto quaternário formado 

pelos personagens muitas outras combinações rizomáticas, representa uma 

abordagem metodológica da série, assim como é para filmes.  

Também constatamos que a partir dessa relação arquetípica/mítica entre 

os arquétipos que movimentam a narrativa, referências a diferentes mitos se fazem 

presentes. Um dos exemplos é o mito da caverna. Trata-se de uma alegoria de 

intenção filósofo-pedagógica, escrita pelo filósofo grego Platão. No interior da 

caverna permanecem seres humanos, que nasceram e cresceram ali. Ficam de 

costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar 

somente a parede do fundo da caverna, sem poder ver uns aos outros ou a si 

próprios. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma parede 
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baixa, por detrás da qual passam pessoas carregando objetos que representam 

"homens e outras coisas viventes". As pessoas caminham por detrás da parede de 

modo que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os objetos que 

carregam. Os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles, e veem 

apenas as sombras que são projetadas na parede em frente a eles. Pelas paredes 

da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, 

associando-os, com certa razão, às sombras, pensam ser eles as falas das 

mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a 

realidade. Imagine que um dos prisioneiros seja libertado e forçado a olhar o fogo, e 

os objetos que faziam as sombras (uma nova realidade, um conhecimento novo). A 

luz iria ferir os seus olhos, e ele não poderia ver bem. Se lhe disserem que o 

presente era real e que as imagens que anteriormente via não o eram, ele não 

acreditaria. Na sua confusão, o prisioneiro tentaria voltar para a caverna, para aquilo 

a que estava acostumado e podia ver. Caso ele decida voltar à caverna para revelar 

aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se 

encontram, os seus olhos, agora acostumados à luz, ficariam cegos devido à 

escuridão, assim como tinham ficado cegos com a luz. Os outros prisioneiros, ao ver 

isto, concluiriam que sair da caverna tinha causado graves danos ao companheiro, e 

por isso não deveriam sair dali nunca. Se o pudessem fazer, matariam quem 

tentasse tirá-los da caverna. 

Esse mito se aproxima muito da experiência dos personagens Eren, Mikasa 

e Armin, pois eles desejam descobrir o que há além da muralha. Assim,  

 

“[...] que povoam nossos meios imagéticos se constituem, em grande 

parte, de ecos, repetições e reproduções de outras imagens, a partir do 

consumo das imagens presentes no grande repositório” (BAITELLO 

JUNIOR, 2005, p. 54). 

 

É neste jogo mágico, envolvendo confecção de mitos e prática de rituais, 

que acontece o consumo, lugar privilegiado para um exercício 

permanente de classificação que, ao estilo de um sistema totêmico, 

fornece os valores e as categorias pelos quais concebemos diferenças e 

semelhanças entre objetos e seres humanos. (ROCHA, 2005, p. 137) 
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A origem dos mitos, enquanto narrativa, é indeterminada, caleidoscópica, 

um mosaico de fragmentos que misturam estruturas arquetípicas ancestrais, 

narrativas naturalmente modificadas na cultura oral ou acrescidas de fragmentos de 

outras culturas, corruptelas provocadas pelos mais diferentes meios de expressão 

do mito, partindo da oralidade, passando pela arte até chegar nas atuais mídias 

sociais, isto é, os mitos são permanentemente ressignificados. Outro detalhe, para 

quem se propõe a pesquisar os mitos, é que grande parte destes não está escrita, 

gravada em cavernas ou pintada num quadro renascentista, isto é, não está sob a 

luz da consciência cultural, mas sim está presente como estrutura inconsciente e, 

por isso mesmo, algo que não se revela claramente, mas codificado em metáforas, 

alegorias e “hipo-estruturas” (CANEVACCI, 1990) diegéticas. Segundo Rocha (2008), 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” (p. 9). Na concepção do autor, o mito sempre esconde algo para 

ser decifrado. 
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O imaginário social do repertório iconográfico do Infanticídio de Medeia 

 

Maria Regina CANDIDO  

NEA/PPGH/UERJ Professora Associada 

  

As representações imagéticas de Medeia nos vasos gregos mantiveram 

uma estreita relação com a poesia dramática de natureza textual que foi escrita pelo 

poeta Eurípides no período Clássico. A delimitação temporal do período clássico e 

helenístico não nos impede de reconhecer as esculturas e afrescos produzidos 

sobre Medeia nas regiões de Pompéia e Herculano assim como as  pinturas a óleo 

renascentistas e a sua recepção na modernidade Nos detemos no imaginário social 

de acentuada repercussão intitulado de Infanticídio de Medeia  aos quais nos 

propomos aplicar a grade de analise metodológica formuladas  por nós a partir dos 

conceitos de Martine Jolly e cotejar os resultados com a documentação textual.  O 

resultado é que o drama do Infanticídio de Medeia serviu de modelo de composição 

para o repertório dos egraphein/pintores e  epoisen/poetas  antigos e modernos 

cuja matriz  provém das inovações produzidas por  Eurípides no período Clássico.  

As imagens e o texto descrevem o mito e nos fornecem informações, por vezes com 

detalhes, de seu repertório, sua circulação pela área do Mediterrâneo que permitiu a 

sua recepção junto aos demais poetas, pintores e escultores contemporâneos de 

Eurípides, assim como a sua permanência na modernidade. 

 

Palavra-chaves: Medeia, Infanticídio, iconografia  

 

Podemos afirmar que figura mítica de Medeia marcou o imaginário social 

dos atenienses, no V sec. aC, através da cultura material1 e impulsionou a sua 

difusão iconográfica nos vasos gregos através do Mediterrâneo. O mito transita 

                                                           
1
 Segundo Luciana S. Freitas os artefatos integram o universo material no qual a realidade apreendida materialmente carrega 
consigo práticas que, quotidianamente criadas e incorporadas  ratificadas pelo social também se qualificam como construção 
politica (ver. Cultura Material e Arqueologia Histórica, UNICAMP, 1998,pp..275- 317). 
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através do tempo promovendo o processo de ressignificação que está relacionado 

ao contexto social de produção na sociedade por onde circula. A narrativa mítica de 

Medeia manteve um núcleo comum como fator de identificação, a saber: mulher de 

origem  bárbara que detém o domínio de drogas e ervas mágicas, mulher ativa e 

vingativa, esposa e mãe que mata os filhos movida por uma forte motivação. Tal fato 

nos permite afirmar que Medeia adquiriu uma rara popularidade tanto na 

representação dramática no período clássico ateniense materializada em imagens 

iconográficas.  As imagens de Medeia, ao vencer o esquecimento, marca presença 

nos séculos XVI ao XX e chega no teatro dos dias atuais com o epíteto de  mulher de 

cruel caráter, hedionda natureza e espirito implacável (EURÍPIDES, Medéia, v.100 ).  

 Eurípides como poeta trágico tornou-se responsável pela inovação na 

atitude corajosa e ativa de Medeia que talvez por ciúme, despeito ou vingança 

comete o infanticídio. O poeta, ao definir o processo discursivo que resultou na 

morte dos filhos da protagonista, inaugurou na dramaturgia trágica, outro 

significado tão singular cujo resultado não teve como controlar junto aos receptores 

da mensagem através do tempo na forma de poesia dramática e imagética.  

Entretanto, a relação entre poesia trágica grega e imagem iconográfica mantém-se 

na área de dúvidas e questionamentos, pois a pesquisadora Jocelyn Penny Small no 

livro intitulado The Parallel Worlds of Classical Art and Text  considera que os 

pintores de vasos áticos não construíram as suas representações imagéticas a 

partir dos textos das dramaturgias áticas e sim a partir da oralidade (J.P.SMALL, 

2003:52). Eric Csapo traz duvidas a afirmação da autora ao fomentar o debate no 

qual o periodo clássico foi o momento de acentuada atuação da dramaturgia ática e 

da proliferação dos vasos de figuras vermelhas e ambas encontram-se bem 

preservadas na atualidade. O autor acrescenta que dos trinta e três dramas 

completos que sobreviveram ao tempo, podemos afirmar 450 vasos evidenciam 

partes dos dramas, ou seja, mantem interface com a representação imagética dos 

vasos áticos de figuras vermelhas (Csapo,2010, p.03). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

A grande maioria dos expectadores presentes no teatro de Dioniso em 

Atenas, composta de cidadãos, metecos e estrangeiros2 eram consumidores dos 

artefatos de cerâmica3 produzidos na região do Kerameikos4, em Atenas.  Os vasos 

áticos com imagens figuradas permitiam ao expectador-consumidor, o 

reconhecimento das cenas dramáticas, meticulosamente inseridas na superfície de 

cerâmica, que foram encenadas no palco do teatro de Dioniso de Eleutherios. 

Seguimos a premissa de Eric Csapo ao confirmar que a tragédia grega tornou-se o 

veículo de massa pela qual os atenienses tiveram pleno conhecimento das vertentes 

míticas que circulavam entre os gregos (E.CSAPO, 2010:2). Partimos do princípio que 

a tragédia ateniense materializou-se nos vasos de cerâmica gregas fomentada pelo 

o imaginário social5 dos poetas atenienses, o sucesso da narrativa mítica, difundiu-

se entre os artesãos e pintores que impulsionaram a sua circulação pelas 

comunidades gregas do período clássico e helenístico. 

Podemos afirmar que a dramaturgia e a produção iconográfica presentes 

nos artefatos de cerâmica, adquiriram acentuada proporção e expansão entre os 

gregos e não gregos somente a partir do V século (430 a.C.)6. Ambos, os dramas 

trágicos e os vasos áticos, adquiriram acentuada popularidade no período clássico e 

parte do helenístico.   

Do corpus de vasos áticos,se destaca o conjunto de artefatos de cerâmica 

(produção e consumo) com imagens de Medeiacujos indícios remotos demarcam a 

sua existência para o VI a.C., periodo de produção do estilo de vasos áticos de 

                                                           
2
 Meteco é o estrangeiros  que paga 12 dracmas para residir em Atenas e estrangeiros é o individuo de outras polis e que esta 
de passagem por Atenas. 
3
 O pesquisador Michael Vickers, professor Emérito de Arqueologia da Universidade de Oxford mantém atenção para as 
escavações sobre os vasos gregos em diferentes áreas do Mediterrâneo e no Mar Negro/região da antiga Colquida. O scholars 
busca analisar que eram os consumidores dos vasos gregos  para o período do V e IV seca C. Os vasos eram baratos e 
detinham valor de uso, então porque motivo eram tão bem elaborados? Qual o interesse na ampla exportação? Tais 
questionamentos estão presentes no artigo do autor intitulado Pots of Silver? Publicado na Revista History Today, 2002. 
4
 The German Archaeological Institute in Athenas, responsável pelo The Athenian Kerameikos cemitério onde foram 
localizados vários vasos e artefatos de ceramica e pela The American School of Classical Studies responsável pelas 
escavações realizadas  na área do porto do Pireu, Atenas . 
5
 Definimos como imaginário social, a corpora de representação textual e imagética de um mito que atua na ordem social e 
politica, nos quais os atores sociais deixam transparecer as suas relações de poder, hierarquias, dominação, obediência, 
conflito diante de instituições sociais relacionadas ao exercício do poder (ver Bronislau Baczsko, Imaginação Social in: 
Enciclopedia Einaudi vol. 5:Anthopos-Homem, Rio de Janeiro:Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, p.309. 
6
 Eurípides, Medeia(431 aC), Seneca, Medeia, Corneilles, Medeia (1635), F.M.Klinger, Medeia em Corintho (1787) e Medea auf 
dem Kaukasus (1791), Grillparzer, Das goldene Vlieb (1821), Hans Henny Jahnn, Medea (1920), Corrado Alvaro, Lunga Notte di 
Medea (1949), Pier Paolo Pasoloni, Medea, Heiner Mullers Volkommenes Ufer.Medeamaterial.Landschaft mit Argonauten 
(1983) e a novela de Ursula Haas Freispruch fur Medea; também Christa Wolf em Medeia, Medeia também inspirou os pintores 
como na Modernidade: Raphaelite Frederick Sandy (1866), Anselm Feuerbach com Medea und die Urne (1870), Anselm Kiefer 
em Die Argonatent (1990). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

figuras negras cujo repertório iconográfico constante centrava-se na temática  da 

captura do Velo de Ouro e no rejuvenescimento de Pélias/ Peliades. Entretanto, a 

partir de nossa prévia analise7, nos permite afirmar que dentre as narrativas 

míticas de Medeia, a mais marcante, que nos cabe destacar está na ação de matar 

os filhos8 com as próprias mãos Ato que nos aponta como uma inovação construída 

por Eurípides no período clássico cuja repercussão mantem-se até a modernidade9. 

O impacto das mortes dos filhos gerou um acentuado  número de publicações sobre 

o mito de  Medeia detendo um ampla historiografia com quem nos propomos 

dialogar, a saber: Emily A. McDermott em Euripides’ Medea:The Incarnation of 

Disorder (1989), Sarah Iles Johnston em Medea (1997) , Corinne Ondine Pache em 

Baby and Child Heroes in Ancient Greece (2004), Emme Griffiths em Medea (2006), 

Granddaughter of Sun: A study of Euripides’ Medea (2007), Amy Wygant em Medea, 

Magic,and Modernity in France (2007), Marianne Hopman em Revenge and 

Mythopoiesis in Euripides’ Medea (2008), Mª Regina Candido em Medeia, Mito e 

Magia (2010). 

   O poeta Eurípides cita na dramaturgia de Medeia: “ ó malditos filhos de 

hedionda mãe, pereçam com o pai e desapareça toda a casa!” (MEDEIA,vv.110-115).   

 A citação nos leva a questionar qual a mensagem subliminar enviada pelo 

autor ao colocar em cena o infanticídio em meados do periodo clássico. Trazendo a 

ação de Medeia10 e a morte dos filhos para os dias atuais11., nos reportamos aos 

                                                           
7
 Informamos que temos a posse de cartazes que nos apontam para divulgação de peças teatrais e cinematográfica cujo tema 
central se refere a narrativa mítica de Medeia. Consideramos também as capas de livros que se propõe a transliterar do grego 
a dramaturgia de Medeia. 
8
 Podemos observar o vaso de figuras vermelhas Medeia pintado no final do V e início do IV  a C. Atualmente no Museu do 
Louvre, III, 3,36,. Nessa cena Medeia agarra pelos cabelos um dos filhos que parece tentar livra-se da morte eminente. O 
episódio não aparece em vaso antes da representação dramática de Eurípides em 431 aC. A cena do infanticídio de Medeia 
representada por Euripides se perpetua, pois no IV aC encontramos a reprodução da cena na ânfora de figuras vermelhas 
oriunda de Nola e atualmente no Cabinet dês Medailles de Paris. 
9
 A obra Medea in Perfomance 1500-2000 de Oliver Taplin e Edith Hall pesquisaram as representações internacionais de 
Medeia desde o periodo do Renascimento (Oxford, 2000). Na Africa do Sul  recepção do  mito transita pelo Projeto DEMEA que 
discute os conflitos étnicos, raciais, questões de gênero e principalmente a ambiguidade em relação `identidade e o lugar de 
fala dos filhos das relações inter-raciais/apartheit. Nos Estados Unidos, a mesma questão perpassa o Projeto Medeia 
Rhodessa Jones que desde 1991 traz ao palco a dramaticidade das mulheres submetidas ao sistema prisional de São 
Francisco.(Candido, 2010:113-114). 
10
 A conhecida produção do sul da Italia, região da Apulia seguiu o estilo da cerâmica atica de figuras vermelhas. O fato tem 

despertado o interesse de arqueólogos e historiadores diante da acentuada produção de cerâmica local com imagens que 
apontam para a interação com a produção da ática como o repertorio iconográfico do Infanticidio de Medeia. O tema mantem-
se nos vasos italiotas produzidos desde o final do V sec ao IV aC. ver The Greek World:Art and Civilization in Magna Graecia and 
Sicily de Giovanni Pugliese Carratelli, Rizzoli, 1996. 
11
 O jornal português Correio da Manha trouxe a reportagem com o titulo  Mãe que matou dois filhos fica em preventiva: 

alegada autora do homicídio de duas crianças ficou, esta segunda-feira, 5 de Agosto de 2013 - 10:05, em prisão preventiva a 
aguardar julgamento, depois de ser ouvida pelo juíz de instrução do Tribunal de Vila Franca de Xira, disse à Lusa fonte judicial. 
Site http://www.cmjornal.xl.pt/  acessado em 5/08/2013. 
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jornais que circulam na sociedade contemporânea ocidental, ao qual relatam casos 

de crianças que foram alvo de violência doméstica que resultam, por vezes, em 

morte. A primeira suspeita dos sociólogos e da polícia é que o assassino ou 

agressor faz parte do círculo familiar, tornando-se  comum o agressor ou assassino 

ser o pai ou a mãe da criança. A motivação pode ser por abandono ou ciúme de um 

dos parceiros ao criar o raciocínio de que a morte tornara-se a única saída diante de 

um  destino de privações. Por vezes, a morte das crianças atua como a remoção de 

um obstáculo para pais que desejam seguir uma nova vida ao lado de um novo 

companheiro. O aterrador, porém, são os registros de abuso de autoridade, ou seja, 

a mãe que mata o filho por considerar que detém este direito definido por manter 

em seus corpo os nove meses de gestação.  

 Partimos da imagem do vaso grego, uma ânfora12 de figura vermelha do 

IV a.C., do pintor Ixion, identificada como  o Infanticídio de Medeia, localizada no 

Museu do Louvre, de Inventário: INV  K 30 e procedente de Capua, Campania (1863). 

Na imagem do vaso suporte de informação o signo figurativo apresenta o 

personagem em atitude ativa ao segurar pelos cabelos uma criança do sexo 

masculino diante do altar, demarcado pelo altar/ bomos e pelas duas pilastras que 

indicam a entrada de um do templo identificado como de Hera Akraia. A 

protagonista se encontra de perfil e ainda porta uma makaira/faca de sacrifício na 

mão direita. A atitude do personagem   indica a realização de um ritual de 

esgorjamento da criança, demarcado pelas gotas de sangue que saem de seu dorso. 

A cena apresentada no vaso indica a ação de Medeia ao sacrificar a vida de seu filho. 

O conjunto da makaira, bomos  e o templo nos permite afirmar que Medeia, ao 

interromper a vida dos dois filhos que gerou com Jasão, praticou um ritual de 

esgorjamento ao qual transformava as crianças em seres divinos.  

Não podemos esquecer  a   ascendência divina de Medeia ratificado pelo  

núcleo de identificação do mito, observado através da estreita relação familiar com 

os deuses, a saber:  neta de Hélios, sobrinha de Selene e Circe e sacerdotisa de 

Hékate. As referencias sobre as habilidades de Medeia como o uso das ervas 

                                                           
12
 O termo anfora refere-se ao vaso de cerâmica com duas alças e serve para armazenar liguido como água, azeite e vinho. 

Dependendo da abertura pode também servir como recipiente para guardar frutas secas. 
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mágicas associada a sua ascendência divina, ratificam a sua natureza sobre-

humana (M.R.CANDIDO, 1998:271). O poder e a habilidade de Medeia,  seus 

conhecimentos  mágicos e domínio das ervas  eram temidos no Mediterrâneo como 

nos aponta a fala de Creonte ao citar temo que tu cause um mal irreparável a minha 

filha. Muitos motivos contribuem para esse temor: és hábil por natureza e 

especialista na arte de malefícios (EURIPIDES, Medeia,v.285). Eurípides ao trazer a 

memória, diante do publico presente ao teatro de Atenas, o passado de Medeia 

como sacerdotisa em contato próximo aos deuses, fato que justificar os seus 

procedimentos  mágicos através da realização do sacrifício de sangue  visando  

elevar as crianças ao patamar de divindades em honra a deusa Hera Akraia. 

A figura de Medeia e a relação com os filhos manteve-se o interesse através 

do tempo como nos indica a representação da narrativa no palco renascentista. Em 

1890, Rolf Liebermann constrói a opera Freispruch für Medea. No sec XVIII ao XIX 

houve um retorno as narrativas míticas do período clássico na Europa, ato 

identificado com neo-classista associada ao drama tanto na Alemanha quanto na 

Áustria como nos mostra as formas românticas clássica das pinturas a óleo de 

Anselm Feuerbach (CH.SEGAL,1996:20). 

O pintor A. Feuerbach representou a narrativa de Medeia em  Medea mit 

Kindern (1870), Medea mit dem Dolche (1871) e Medea an der Urne (1883) na qual  

destaca a imagem de Medeia envolvida com os seus dois filhos. A cena de Medea 

mit Kindern nos traz a memória a aquarela do sec XVIII com o título de Medeia de 

Paul Cézane (1879) cuja matriz nos aponta para a obra  Medeia e seus filhos de 

Ferdinand Victor E. Delacroix (1798) pois, ambas representam Medeia segurando 

duas crianças e a presença constante de um punhal. As cenas detém expressiva 

idéia de proteção que se afasta da possibilidade da protagonista matar os filhos, pois 

o rosto denota certo temor  de alguém que está em fuga e que busca abrigo junto no 

interior de uma gruta para defender os filhos.  

A atitude de Medeia nos leva a questionar se a sacerdotisa de Hecake 

efetuou a morte dos filhos por ciúme, por vingança contra Jasão ou foi um ato de 

compaixão?  Ou o poeta Euripides uso da narrativa para tecer criticas a nova lei 
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instituída por Pericles? Como resposta precisamos nos reportar ao contexto social 

de produção do V século, momento em que a tragédia Medeia foi encenada em 

Atenas no período de 431 aC. Ao mesmo tempo temos que lembrar que vinte anos 

antes, em 451 aC,  houve a promulgação da lei que definia a cidadania em Atenas 

como sendo bilateral, ou seja, de pai ateniense e mãe filha de cidadão ateniense. A 

lei foi instituída no período de Péricles e a ação passou a incluir os filhos na 

categoria de nothoi, considerando que antes de 451 aC,  para definir a cidadania 

ateniense, os filhos de cidadãos dependiam somente da ascendência masculina e do 

reconhecimento da ankhisteia paterna.  

Aristoteles  na Politica definiu  que a cidadania é limitada ao filho de 

cidadãos pelo lado do pai e pelo lado da mãe, e não por um só lado, como no caso do 

filho apenas de pai cidadão ou apenas de mãe cidadã (ARISTOTELES, Política:1276ª). 

A partir da citação  de Aristóteles, podemos conjecturar sobre a problemática 

levantada por Eurípides diante do público ateniense presente no teatro: o poeta traz 

ao palco o seu questionamento sobre o direito de cidadania entre os atenienses no 

final do Va C. O poeta deixa transparecer o interesse  na ambiguidade da lei em 

Atenas, trazendo talvez a possibilidade de sua revisão, diante  do contexto social  

proveniente da incursão da peste, que tornaria  a  polis carente de cidadãos por duas 

vias devido as perdas de vidas decorrente do transcurso da Guerra do Peloponeso e 

a restrição da lei sobre a concessão da cidadania que afastava os inseridos na 

categoria de nothoi da participação política. 

O fato nos leva a indagar sobre como ficava a situação dos cidadãos que já 

detinham o direito de cidadania advinda do seu pai ser cidadão. O tema é 

controverso e parece fazer parte das preocupações dos atenienses, pois 

encontramos Aristófanes, nas comédias as Aves, fazendo referência ao assunto ao 

relatar que Heracles,  não sendo filho legitimo de Zeus, ele estaria na condição de 

nothos/filho ilegítimo sem direito a herança,  pelo fato de sua mãe Alcmena ser uma 

mulher estrangeira (ARISTOFANES, Aves:v.1650). Aristófanes traz ao debate a 

discussão sobre a herança em termos de direito de família ateniense. De acordo 

com a lei estabelecida desde o tempo de Péricles estava não estava proibido o 
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casamento entre cidadãos e estrangeiros, porém os filhos dessa união  eram 

considerados nothoi/ilegítimos perante a lei.  

Nessa condição, o nothos ficava incapacitado de herdar os bens de seu pai, 

fragilizava o seu  lugar social no oikos e nem detinha o direito a participação  política 

na polis. Segundo a lei de Solon, o nothos não mantém relação de familiaridade com 

a ankhisteia paterna pelo fato de ter nascido de mãe estrangeira. O filho, para ser 

considerado legitimo, devia ter nascido de uma mulher astés kai gametés, ou seja, 

uma mulher que pertencia a comunidade de sangue dos ateniense/astés e que foi 

submetida ao contrato de matrimonio/eggué reconhecido e aceito legalmente pela 

polis. 

Não existe uma palavra grega para designar a ideia de família, ou seja, uma 

palavra que signifique um grupo reunido pela relação de parentesco e que divida o 

mesmo espaço físico. A ausência do termo nos leva a aplicar a palavra oikos como 

residência e convívio familiar do homem grego. Os integrantes do oikos detém uma 

relação de consanguinidade e descendem de um ancestral comum formando uma 

ankhisteia: grupo fechado cujos integrantes detém relação de consanguinidade 

(G.FERRARI,2002:195).   

Torna-se interessante demarcar: o que define um oikos é a existência da 

união do  homem adulto e a sua propriedade e não a união do homem com a 

esposa.  Quando um homem casa, a esposa  torna-se parte do seu oikos  pois,  o 

oikos torna-se o patrimônio  do chefe da família que incluía a moradia, seus 

integrantes, animais, escravos e todas as mulheres e crianças que viviam sob o 

mesmo teto e consequentemente  estavam sob a sua responsabilidade como kyrios. 

Aristóteles nos indica a dificuldade em estabelecer um termo para designar 

a união/synoikein entre um homem e uma mulher (ARISTOTELES,Politica:1253b) 

definida por nós como relação matrimonial, casamento. Na ausência  de um termo 

legal sancionado para definir a prática do matrimônio, o grego usa a palavra gamos, 

proveniente do verbo gamein. A demarcação do termo nos aponta que o Eurípides 

refere-se a Medeia como mulher de Jasão (MEDEIA,v.10) e  Glauce assume a 

condição de esposa/gyné gameté de Jasão (MEDEIA, v.15). Em Atena, na condição de 
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esposa legítima e futura mãe de filho legítimos/gnésios, a jovem ateniense  assume 

a condição de gyné asté gameté kai eggueté, ou seja, a mulher torna-se esposa 

legitima por ter-se submetido as normas de contrato matrimonial/eggue/egguesis 

que foi estabelecido entre os pai/kyrios e o seu futuro esposo. Atenas não tinha um 

corpus sistemático de lei civil, mas existia normas e regras a serem observadas 

pelos integrantes da polis, fato que nos permite afirmar que a diferença entre eggué 

e gamos era o fato da eggué definir-se como contrato matrimonial e o gamos 

significar o ato ritualizado de retirar a noiva da casa paterna (MACDOWELL,1978:86). 

Após garantir o contrato legal do matrimonio a jovem noiva  deve seguir 

para o oikos do seu noivo, processo identificado como ekdosis quando o kyrios faz 

menção de entregar a noiva ao seu futuro marido. Na residência do marido ocorre a 

recepção a jovem noiva para demarca a sua nova habitação/synoikein. O marido 

celebra a gamelia, cerimônia de ratificação do compromisso assumido pelo gamaté 

kai eggueté realizados diante dos  integrantes da fratria ao qual pertencia. Eles  

atuam como testemunhas da cerimônia realizada (R.JUST, 1989:48). 

O casamento realizado através da eggué assegurava aos filhos o direito a 

herança. Analisando a condição de Medeia, percebemos que a sua narrativa mítica 

não a deixa transparecer a realização da gyné gameté kata tous nomous/casamento 

realizado de acordo com a lei. Isto porque o seu pai, o rei Aietes, não estabeleceu 

uma relação de philia com Jasão, não houve a demarcação da eggué/contrato 

matrimonial entre os  homens. A partir do estabelecimento da eggué, a jovem 

esposa assegurava aos seus filhos a condição de  paides gnesioi, ou seja herdeiros 

legítimos do oikos paternos e garantia o reconhecimento da anchisteia.(R. 

JUST,1989:45). 

O casamento não era a única forma de perpetuar a descendência  através 

de filhos necessários para garantir o cuidados dos pais na velhice e a administração 

dos negócios do oikos. Na sociedade grega havia a possibilidade do homem casado 

ter uma esposa e usar da concubinagem/pallakia, costuma amplamente praticado e 

legalmente reconhecido. Na Grécia a lei dos ancestrais  definia que os filhos da 

pallake tornava-se um integrante do oikos paterno. A pallaké, geralmente residia no 
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oikos, embora não transitasse no mesmo espaço da esposa legalmente casada. O 

status social da pallaké é inferior ao da esposa, podendo ser escrava, meteco ou 

oriunda de um oikos ateniense. A criança resultado dessa união também detinha 

uma posição de inferioridade em relação ao filho da esposa, o problema está em 

identificar se eles seriam excluído da ankhisteia do pai  e impedido de adquirir a 

cidadania ateniense.  

Então, nos questionamos em que categoria estavam inseridos os filhos de 

Medeia, diante da possibilidade de ausência de legalidade da sua relação com 

Jasão? A definição do status jurídico dos filhos dependia, desde o período de Sólon, 

da categoria social da mulher que os gerou. Fato que nos leva a afirmar que havia 

três categorias de mulher em  Atenas, a saber: as hetairas para o prazer as pallakai 

para cuidar das necessidades diárias do homem e a gynaika para gerar para o chefe 

do oikos filhos legítimos/paides gnesioi.  Medeia pode ser inserida na condição de 

pallaké de Jasão, ou seja, uma mulher que coabita  e mantém uma união estável 

com um cidadão, porém, o seu responsável ou progenitor/ kyrios não a cedeu 

através do estabelecimento da eggué. O kyrios pode estabelecer a eggue para a filha 

legitima assegurando-lhe um casamento na legalidade e  entregar a filha 

considerada ilegítima/nothé para ser pallaké/concubina, pois o ato não detém 

ilegalidade desde que a jovem pertencesse a um oikos atenienses  (MACDOWELL, 

1978:85). Os filhos resultado dessa união estariam na categoria de nothoi/bastardos 

e da legalmente casada seriam considerado gnesioi.  

O interessante é que no período do VII a distinção entre a mulher 

casada/gyné e a não legalmente casada/pallaké pouco importava, pois os filhos 

pertenciam ao pai e cabia a ele o reconhecimento ou não da legitimidade da criança 

como herdeiro das posses do oikos. No período arcaico ateniense várias medidas 

foram tomadas visando excluir os nothoi da possibilidade de receber a herança 

paterna e a cidadania. A lei de Solon limitou os direitos dos nothoi junto a ankhisteia 

paterna como nos aponta Aristófanes ao apontar que o nothos não pode ser 

membro da anchisteia, caso exista filhos legítimos/paides gnesioi, caso não exista 

filhos legítimos, os bens serão herdados pelos parentes mais próximos da linhagem 

paterna (ARISTOFANES, Aves,v.1660). 
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Concluímos  de forma parcial pois, o tema é extenso, intrigante e 

surpreendente quando aplicado a situação de Medeia, uma mulher mais do que 

estrangeira, ou seja uma mulher bárbara sem qualquer condição de gerar filhos 

legítimos para Jasão pelo fato de não serem reconhecido pela anchisteia paterna. 

Por outro lado, Jasão jamais reconheceu as crianças pelo ritual da Apaturia, 

cerimônia religiosa jônia que consite na apresentação dos filhos legítimos aos 

demais integrantes de fratria paterna. Logo, sem lugar social no novo oikos de 

Jasão no reino de Corinto e sem as prerrogativas políticas de aquisição da cidadania 

por integrarem a categoria de nothoi, a sacerdotisa de Hekate decide transformar os 

dois filhos em seres divino efetuando o sacrifício de sangue em honra a deusa Hera 

Akraia. 
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A Jornada do Herói aplicada a filmes de não-ficção: 

uma análise do documentário Malala 

 

Nathalia Maciel CORSI 

(Universidade Estadual de Londrina)
1
 

 

Resumo: O presente artigo demonstra a possibilidade de aplicação da 

Jornada do Herói, comumente utilizada na produção de blockbusters do cinema, na 

construção de roteiros de filmes de não-ficção. A Jornada provém dos estudos do 

mitólogo Joseph Campbell, que identificou um padrão presente em narrativas do 

mundo todo e de diferentes épocas. Segundo o autor, não se trata de uma invenção, 

mas de uma repetição espontânea de elementos, dada pelo inconsciente coletivo. 

Christopher Vogler, por sua vez, transformou o percurso mítico e universal estudado 

por Campbell em um método para a estruturação de narrativas cinematográficas de 

sucesso e com significado profundo. Utilizando a Análise de Conteúdo, procurou-se 

identificar neste artigo os elementos míticos presentes no documentário Malala 

(2015), por meio dos passos da Jornada do Herói descritos por Vogler. No filme, a 

vida da menina paquistanesa é narrada de forma envolvente e podendo ser 

relacionada pelo espectador a sua própria existência e à trajetória humana. 

 

Palavras-chaves: Comunicação visual, Jornada do Herói, narrativa de não-

ficção, mitologias contemporâneas, cinema  

 

Abstract: This article demonstrates the possibility of applying the Hero’s 

Journey in the construction of scripts of non-fiction films. The Journey comes from 

the studies of the mythologist Joseph Campbell, who identified a pattern present in 

narratives from around the world and from different periods. According to the 

author, it is not an invention, but a spontaneous repetition of elements given by the 
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collective unconscious. Christopher Vogler, on the other hand, transformed the 

mythical and universal course studied by Campbell in a method for the structuring of 

cinematographic narratives of success and with deep meaning. Using the Content 

Analysis, we tried to identify in this article the mythical elements present in the 

documentary Malala (2015) through the steps of Hero's Journey described by Vogler. 

In the film, the life of the Pakistani girl is narrated in an engaging way and the viewer 

can relate it to his own existence and to human trajectory. 

 

Keywords: Visual communication, Hero's Journey, non-fiction narrative, 

mythologies, cinema  

 

Introdução 

 

Criar histórias poderosas que impactem as pessoas e mexam com suas 

emoções é a grande pretensão dos roteiristas de cinema. Christopher Vogler, 

atuando como analista de roteiros de Hollywood se dedicou a estudar os princípios 

que norteiam o mundo da narrativa. E, baseando-se na psicologia profunda de Carl 

Jung e nos estudos míticos de Joseph Campbell, elaborou um guia normativo para o 

ofício da roteirização que apresenta os elementos estruturais necessários para uma 

boa história. Para Vogler (2006), não se trata de uma invenção, mas do 

reconhecimento de que existem elementos comuns nas narrativas bem sucedidas 

que consistem em um padrão mítico, universal e atemporal. 

Campbell (1997), reunindo uma multiplicidade de mitos e contos populares, 

verificou que narrativas de todos os cantos do mundo e de diferentes épocas 

apresentam, por meio de expressões simbólicas, verdades básicas que têm servido 

como parâmetros para o homem ao longo de sua vida na Terra. 

 

Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga (semelhante a um 

sonho) de algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou leiamos, 
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com enlevo cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico Lao-tse; 

quer decifremos o difícil sentido de um argumento de Santo Tomás de 

Aquino, quer ainda percebamos, num relance, o brilhante sentido de um 

bizarro conto de fadas esquimó, é sempre com a mesma história – que 

muda de forma e não obstante é prodigiosamente constante – que nos 

deparamos (CAMPBELL, 1997, p.5) 

 

A explicação para essa uniformidade nas narrativas pode ser encontrada na 

psicanálise. Segundo Campbell (1997), os símbolos da mitologia não são fabricados, 

nem podem ser suprimidos; são produções espontâneas da psique e trazem em si o 

poder criador de sua fonte. É o inconsciente coletivo que faz com que a mitologia 

seja, em todos os lugares, a mesma, sob a variedade dos costumes. Dessa maneira, 

os problemas e soluções apresentados nos mitos são válidos diretamente para toda 

a humanidade, e as narrativas em todo o mundo são permeadas por uma estrutura 

comum. Esse padrão narrativo ao qual os seres humanos estão habituados há 

milênios, também conhecido como monomito, foi batizado de Jornada do Herói pelo 

mitólogo. 

De acordo com Vogler (2006), a Jornada do Herói contempla uma infinita 

variedade de histórias e deve ser adaptada aos propósitos e necessidades de cada 

cultura. Seus estágios podem ser traçados em todo tipo de narrativa, e não somente 

nas que mostram uma ação física heróica. A jornada pode conduzir o protagonista 

para dentro de sua mente ou para o âmbito das relações interpessoais, não 

deixando este de ser herói em ambas as situações. No campo do cinema, a Jornada 

do Herói está presente nos diferentes gêneros, tanto nos filmes de aventura, como 

nos filmes de drama ou mesmo nas comédias. Isso porque “as estações no caminho 

da Jornada do Herói emergem naturalmente, mesmo quando o escritor não está 

consciente delas”. (p.35) 

Em novembro de 2015, a Fox Filmes lançou o longa-metragem He Named 

Me Malala, ou apenas Malala em português, que em síntese conta a história de uma 

jovem paquistanesa, que aos dezessete anos, foi contemplada com o prêmio Nobel 

da Paz de 2014 por sua militância a favor do direito de meninas à educação. Mesmo 

perseguida e quase tendo sido morta pelo movimento extremista Talibã, a garota 
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continuou defendendo sua bandeira. O objetivo do presente artigo foi identificar na 

estrutura narrativa desse documentário a presença da Jornada do Herói, tratando-o 

como um exemplo de cinema de não-ficção.  

 

A Jornada do Herói no cinema 

 

O conhecimento que nos leva a compreensão da Jornada do Herói procede 

de dois campos especializados de grande prestígio contemporâneo: a mitologia 

trabalhada por Campbell e a psicologia humanista de Jung. Foi no cinema 

hollywoodiano, contudo, que a Jornada foi transformada em um método de 

estruturação de narrativas e ganhou um propósito sistematizado provavelmente não 

vislumbrado por esses renomados estudiosos. O cinema canalizou esse 

conhecimento para que os recursos da Jornada do Herói sejam empregados de 

maneira consciente na organização de elementos necessários para se dar às 

narrativas cinematográficas um significado que ultrapasse o mero nível do 

entretenimento, fazendo-as adquirir um caráter mítico. (MARTINEZ, 2008) 

A aventura do herói foi dividida por Campbell em dezessete etapas, que 

dizem respeito à partida, à iniciação e ao retorno do personagem central em uma 

história, que poderia assim ser resumida:  

 

O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da 

fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-

retorno – que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito. 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 

sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; 

o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer 

benefícios aos seus semelhantes (CAMPBELL, 1997, p.17). 

 

Os processos aos quais a Jornada do Herói se refere são, conforme 

explicita Martinez (2008), “espontaneamente existentes, conhecidos, vivenciados e 
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praticados tanto na vida orgânica quanto na tradição narrativa mítica de povos ao 

redor do mundo e ao longo dos tempos” (p.15). Isso engloba também os arquétipos, 

que são os personagens comuns ou funções psicológicas encontrados em todas as 

histórias.  

Vogler (2006) adaptou os estágios da Jornada, sintetizando-a em doze 

passos, para facilitar a sua identificação nas produções de cinema. Dessa forma, os 

estágios são divididos entre os três atos principais de um filme, conforme explanado 

a seguir. 

 

Primeiro ato 

 

O primeiro estágio da jornada é chamado Mundo Comum. A maioria das 

histórias introduz o herói em um mundo especial, novo e estranho. Quando um filme 

vai mostrar alguém fora do seu ambiente costumeiro, primeiro precisa mostrá-lo 

nesse mundo comum para criar um contraste nítido com o mundo no qual ele vai 

entrar. O mundo comum é o contexto, a base e o passado do herói, por isso outra 

função importante desse estágio é apresentar o herói ao espectador.  

O Chamado à Aventura é o segundo passo. Nele, o objetivo da jornada é 

estabelecido, deixando claro qual será a meta do herói. O personagem principal é 

apresentado a um problema, desafio ou aventura a empreender.  

Com frequência, o herói hesita antes de partir em sua aventura e fica 

relutante em relação ao chamado. É a Recusa do Chamado. Neste estágio, o herói 

ainda não se lançou em sua jornada e está pensando em recuar, pois enfrenta o 

terror do desconhecido. É necessário que surja alguma influência para que ele 

vença esse medo.  

É geralmente o Encontro com o Mentor que auxilia o herói a sair da fase de 

recusa. A função do mentor é preparar o herói para enfrentar o desconhecido. Pode 
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lhe dar conselhos, orientação ou um equipamento mágico. Entretanto, o mentor só 

pode ir até um certo ponto com o herói, mais adiante o herói deve seguir sozinho. 

Na Travessia do Primeiro Limiar, finalmente, o herói se compromete com 

sua aventura e entra plenamente no mundo especial da história. Dispõe-se a lidar 

com o problema ou desafio. Este é o momento em que a história decola e a aventura 

realmente se inicia. É quando o herói parte para a ação. 

 

 Segundo ato 

 

Depois de ultrapassado o primeiro limiar, o herói naturalmente encontra 

novos desafios e testes, faz aliados e inimigos, e começa a aprender as regras que 

vigoram no mundo especial. É por esse motivo que o novo estágio tem como nome 

Testes, Aliados, Inimigos. Nesse ponto, são criadas cenas que permitem que se faça 

o desenvolvimento de personagens, enquanto o espectador observa como o herói e 

seus companheiros reagem à tensão. 

Aproximação da Caverna Oculta é quando o herói chega à fronteira de um 

lugar perigoso, às vezes subterrâneo e profundo, onde está escondido o objeto de 

sua busca. Com frequência, é o ponto mais ameaçador do mundo especial. Os 

heróis se detêm diante do portão para se preparar, planejar e enganar os guardas 

do vilão. A aproximação compreende todas as etapas para entrar na caverna oculta 

e enfrentar o perigo supremo.  

Inicia-se então o estágio da Provação. O herói tem o confronto com o seu 

maior medo, enfrenta a possibilidade da morte e é levado ao extremo numa batalha 

contra uma força hostil. É um momento crítico, de suspense e tensão, pois o 

espectador fica sem saber se o herói vive ou morre; ele está no ventre da fera. Pode 

ser um momento de vida ou morte psicológico; um momento em que não se sabe se 

o herói vai continuar a jornada ou vai desistir de seu objetivo. É uma provação em 

que o herói tem que morrer ou parecer que morre, para poder renascer em 

seguida. 
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Após passar pela Provação e sobreviver à morte, o herói pode, então, se 

apossar do tesouro que veio buscar. É a fase da Recompensa. Pode ser uma arma 

especial, um símbolo, uma cura ou o conhecimento que o conduz para uma 

compreensão maior e a uma reconciliação.  

 

 Terceiro ato 

 

Passando pelo terceiro ato, o herói começa a lidar com as consequências do 

confronto que ele teve na Provação. Ele ainda não saiu do mundo especial, mas 

percebe que vai ter que deixá-lo para traz e que ainda há perigos, tentações e testes 

pela frente. Perseguições podem surgir nesse estágio pelas forças vingadoras que 

ele perturbou para conseguir seu tesouro. Essa fase é nomeada Caminho de volta e 

marca a decisão de voltar para o Mundo Comum.  

O estágio da Ressurreição compreende a última provação de morte e 

ressurreição antes de voltar para o Mundo Comum. Muitas vezes é um segundo 

momento de vida ou morte, quase que uma repetição da morte e renascimento da 

Provação. A morte e a escuridão fazem um último esforço desesperado, antes de 

serem finalmente derrotadas. É uma espécie de exame final do herói, que é posto à 

prova, mais uma vez, para ver se realmente aprendeu as lições da Provação. O herói 

se transforma graças a esses momentos de morte e renascimento e assim pode 

voltar à vida comum como um novo ser ou com um novo entendimento. 

A jornada não tem sentido se o herói retorna ao mundo comum e não traz 

consigo um elixir, um tesouro ou uma lição do mundo especial. Essa é a fase do 

Retorno com o Elixir. Pode ser um grande tesouro, um conhecimento ou uma 

experiência que poderá ser útil à comunidade e beneficiará o mundo comum. Se o 

herói não conquistar alguma coisa na Provação que enfrenta na caverna oculta, ele 

está fadado a repetir a aventura. Muitas comédias usam esse final, quando um 

personagem tolo se recusa a aprender a lição e embarca na bobagem que o colocou 

em trapalhadas outra vez.  
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Narrativa mítica em histórias reais 

 

Vogler faz a ressalva de que os passos por ele listados não devem ser 

seguidos com rigidez. Podem aparecer numa ordem diferente, alguns podem ser 

eliminados ou acrescentados. Os valores da Jornada é que importam. “A Jornada do 

Herói é uma armação, um esqueleto, que deve ser preenchido com os detalhes e 

surpresas de cada história individual” (VOGLER, 2006, p.47). 

Defendendo o emprego da estrutura narrativa mítica na construção de 

histórias de vida no jornalismo, Martinez (2008) afirma que a Jornada do Herói 

auxilia a compreensão dos estágios da vida, fornecendo exemplos práticos, para que 

o leitor tire conclusões que o ajudem a refletir a sua própria, como a passagem da 

adolescência para a vida adulta, da vida de solteiro para a de casado e outras 

mudanças que fazem com que o indivíduo assuma novas funções sociais. A autora 

frisa o uso de histórias reais como forma de transmitir lições.  

 

A questão das histórias humanas como “altamente preciosas”, sagradas 

no sentido de serem profundas e dignas de respeito, “exemplares e 

significativas”, nos conduz ao que o mitólogo norte-americano Joseph 

Campbell define como função pedagógica do mito. Por extensão, permite 

ao leitor que imerge na história de vida de um indivíduo relacioná-la à 

própria trajetória, tirando ensinamentos que pode utilizar em sua própria 

existência. (MARTINEZ, 2008, p.38). 

 

A análise contida no presente artigo partiu da hipótese de que as histórias 

de vida também podem ser contadas a partir de uma estrutura mítica no cinema, de 

forma audiovisual, exercendo função pedagógica sobre os espectadores. Vale deixar 

claro que a proposta da Jornada do Herói aplicada a histórias reais não se limita a 

retratar a jornada de personalidades. O termo herói vale para os anônimos, as 

pessoas comuns que empreendem jornadas físicas ou interiores; que são 
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conduzidas para lugares novos ou para dentro de suas próprias mentes; que 

crescem e se transformam, fazendo a jornada de um modo de ser para outro.  

 

Metodologia 

 

Uma discussão sobre metodologias possíveis para a análise de filmes é 

suscitada por Penafria (2009), visto que não há uma que seja universalmente aceita. 

Para a autora, analisar um filme consiste em explicar seu funcionamento e propor 

uma interpretação, diferente da crítica, que busca atribuir a ele um juízo de valor. A 

análise deve partir da decomposição do filme, que seria descrever elementos que o 

compõem de forma separada para, depois, observar as relações entre esses 

elementos decompostos. “Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que 

modo esses elementos foram associados num determinado filme” (p.1).   

Em um segundo momento, Penafria esclarece quais são os principais 

métodos de análise de filmes, englobando as análises: Textual, de Conteúdo, 

Poética, da Imagem e do Som. O presente estudo adotou os procedimentos da 

Análise de Conteúdo, a qual considera o filme como um relato e leva em conta 

apenas a sua temática. Considerou-se, portanto, o enredo do filme, tendo em conta o 

que ele diz a respeito do tema que se propõe a abordar.  

O filme escolhido para ser analisado é Malala (2015), dirigido por Davis 

Guggenheim. Ele conta a história da menina paquistanesa que já tinha 

anteriormente a sua imagem associada a atitudes consideradas heroicas pela 

mídia. O objetivo deste estudo, entretanto, é identificar a presença da Jornada do 

Herói pontualmente nessa narrativa documentária e, assim, mostrar que pode ser 

aplicada não só aos filmes de grande bilheteria no cinema, mas também aos que 

exploram histórias reais, ou de não-ficção, e se inserem no gênero documentário. 

Para isso, foram utilizados os estágios descritos por Vogler (2006), a fim de se 

observar quais elementos míticos foram usados na estruturação do filme.  
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Figura 1 - Cena do filme Malala 

 

Análise do filme 

 

Malala não se trata de uma narrativa construída em ordem cronológica. Por 

esse motivo, também os passos da Jornada do Herói não se apresentam na ordem 

original descrita por Campbell e depois adaptada por Vogler. O início do filme revela 

uma história passada de geração em geração pela tradição oral que inspirou o pai 

de Malala a dar-lhe esse nome. Essa história contém diversos elementos simbólicos 

que convergem com a trajetória da protagonista do filme. Trata-se de uma história 

sobre a guerra entre o Afeganistão e a Inglaterra, na qual, ao ver os guerreiros 

afegãos desistindo da luta, uma adolescente chamada Malala sobe até o topo de 

uma montanha, ergue a voz e deixa a mensagem de que é melhor viver como leão 

por apenas um dia do que como escravo durante cem anos, o que os encoraja. A 

vitória foi conquistada e a garota foi baleada, morrendo no campo de batalha.  

O conto popular do Oriente Médio, que é ilustrado no filme por meio de uma 

animação, remete à bravura de Malala Yousafzai, a destemida garota que decidiu 

levantar a voz diante da situação opressora em que vivia e ousar sugerir que 

meninas deveriam ir à escola, enquanto seus conterrâneos calavam-se por medo. 

Assim como sua xará, ela surpreendeu a todos e assumiu uma postura de liderança 

perante o seu povo, mesmo sendo jovem e mulher. Também foi baleada, mas 
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sobreviveu. O fato de o conto ter sido inspirador para o pai dela, já começa a 

transmitir ao espectador a importância dele como o mentor da jornada.  

A primeira vez em que Malala aparece no filme é sendo socorrida, após o 

tiro que tomou por afrontar o Talibã. A adolescente entrou em coma, e a edição do 

documentário destaca a declaração dela de que pensou que estivesse morta. Talvez 

por ser um episódio já conhecido para a maioria dos espectadores, que 

acompanharam o drama da menina por meio do noticiário internacional, o momento 

crítico da jornada de Malala é mostrado logo no começo. Tal cena se configura como 

o estágio da Provação, no qual a garota enfrenta seu maior medo; seu maior 

inimigo, que não era uma pessoa, mas uma ideologia. Ela é a heroína, que passa 

pela possibilidade real e literal da morte e a supera. A sobrevivência de Malala é a 

sua vitória pessoal sobre o terror promovido pelo Talibã.  

A Recompensa obtida por Malala pode ser vista como a visibilidade 

conquistada para a causa que defendeu. A partir de sua recuperação, ela ganhou 

destaque em vários canais da imprensa mundial, foi ovacionada por muitas 

pessoas, chamada para entrevistas, encontrou-se com autoridades e celebridades, 

pode reforçar seu ponto de vista focado na igualdade entre homens e mulheres e 

propagá-lo.   

O Mundo Comum da personagem é revelado a partir de cenas que narram 

detalhes de sua rotina dentro de casa. A família de Malala é mostrada tomando café 

da manhã. Ela própria apresenta os irmãos, e eles, por sua vez, falam sobre como 

enxergam a irmã, sobre as brigas costumeiras e travessuras. Fica evidente a 

personalidade forte da menina. Entendendo que nesse estágio é também 

apresentado o contexto e o passado do herói da jornada, pode-se citar como parte 

do Mundo Comum as cenas em que Malala narra a tranquilidade de sua infância, 

quando brincava na rua com os amigos. Conta também sobre o tempo que passava 

na escola e do quanto gostava de estudar. 
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Figura 2 - Momento de descontração entre Malala e seu irmão 

 

O filme mostra, ainda, a relação amistosa de Malala com o pai, Ziauddin 

Yousafzai. É ele quem representa o Encontro com o Mentor. Em depoimento contido 

no filme, ele conta que quando a filha era pequena ela presenciava conversas entre 

ele e amigos sobre política e direitos básicos. "Ela se sentava conosco", diz. Malala 

confirma: "quando eu era pequena, eu o escutava, o que ele dizia, como ele falava...". 

Tão significativo quanto é o que a menina responde quando questionada por uma 

jornalista sobre quem ela seria se fosse uma garota comum do vale de Swatt: "ainda 

sou uma garota comum, mas se eu tivesse um pai comum, uma mãe comum e uma 

família conservadora, então eu teria dois filhos agora, esse teria sido meu futuro." 

Claramente, a criação de Malala tem total influência sobre o seu pensamento e 

comportamento. 

Ademais, o documentário deixa clara a paixão de seu pai pela educação, a 

ponto de ter criado uma escola, na qual atuava como gerente e diretor. Ziauddin 

declara que estimulava em seus alunos um tipo de rebeldia contra tradições e 

ensinava aos alunos a erguer a voz, o que sugere que sua filha teve contato direto 

com tais lições e foi igualmente incentivada. Apesar da mãe de Malala ter um papel 

importante na sua criação, é no pai que ela encontrou um exemplo a ser seguido.  

Sem incentivo, a mãe parou de frequentar a escola ainda criança e parece 

refletir em alguns momentos o espírito conservador que determina que as 

mulheres devem se colocar numa posição diferente dos homens, não os 

cumprimentando, não dirigindo o olhar para eles, em sinal de decência, e cobrindo o 
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rosto ao sair na rua. Malala desconsiderava essas tradições, por acreditar que 

homens e mulheres são iguais. "Acho que ela não é independente, nem livre, 

porque não estudou", diz sobre a mãe. A garota demonstra em suas declarações ter 

atitudes guiadas também por sua religião, o Islamismo, que prega a humanidade e 

igualdade.   

O Caminho de Volta em Malala não consiste no retorno da menina a seu 

país, sua cidade, sua casa. Ameaças vinda do Talibã de que atirariam nela caso ela 

pisasse novamente em sua terra impediram a sua família de regressar e 

representam as forças vingadoras citadas na Jornada do Herói. A volta ao Mundo 

Comum é portanto quando Malala consegue reestabelecer uma rotina 

correspondente a uma garota de quinze anos, que vai ao colégio, tem colegas, 

precisa fazer dever de casa, pensa em meninos, discute com os irmãos e nem 

sempre consegue ir bem nas provas.  

Por outro lado, mesmo depois de ter vencido a Provação, a heroína do filme 

teve pela frente muitos desafios. Sofrendo novas ameaças e enfrentando  sequelas 

do tiro que levou como a surdez de um ouvido, Malala poderia se esquivar, mas 

decidiu dar passos adiante na jornada. Se muitos dos valores e ideias de Malala 

vieram da convivência com o pai, nesse estágio ela já está caminhando por si 

mesma e fazendo valer a sua própria voz.  

Um exemplo mostrado no filme é quando ela se une a uma campanha, 

intervindo por estudantes nigerianas que haviam sido raptadas. Malala foi até a 

Nigéria, levando com ela a atenção mundial, e travou uma conversa firme cobrando 

atitudes do presidente do país. Está aí o Elixir dessa jornada. Malala usa a sua 

experiência e a sua transformação pessoal para beneficiar outras pessoas, não se 

limitando a tentar resolver o problema de seu vilarejo, mas ajudando a promover a 

necessária discussão sobre os direitos das mulheres e das crianças em todo o 

mundo. "Não importa onde vá no mundo, não importa o país, nem a religião, vai 

achar crianças fora da escola", sinaliza. Malala toma consciência do poder que tem a 

sua voz. O Prêmio Nobel da Paz é uma consequência desse Elixir.  
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Figura 3 - A ativista faz campanha em prol de estudantes nigerianas 

 

O Chamado à Aventura, inusitadamente, é explicitado apenas na parte final 

do filme. O grupo Talibã, que quando chegou à região parecia ser bom para os 

moradores de Swatt, começou a se fortalecer e a agir com violência, usando 

maldosamente o islã como justificativa. Os computadores e televisores das pessoas 

foram queimados, inocentes foram atacados e mortos, muitos direitos foram 

violados. Uma vez que a educação conferia às pessoas o poder de questionar e 

representava uma ameaça para o grupo extremista, este iniciou uma campanha, 

afirmando que a educação de meninas ia contra o islã e, portanto, elas não deveriam 

estudar. Escolas foram bombardeadas e isso afastou crianças do estudo. A 

imprensa estrangeira queria cobrir o que estava acontecendo, mas, por medo, a 

população se recusava a falar a respeito.  

Um repórter da britânica BBC foi até a escola do pai de Malala, propondo 

que uma das alunas escrevesse um diário sobre o que estava acontecendo em 

Swatt. A primeira menina que assumiu a tarefa foi proibida por sua família de 

continuar. Então, Ziauddin perguntou a Malala se ela gostaria de colaborar. Usando 

um pseudônimo, a garota aceitou fazê-lo, embora admitisse ter muito medo. A 

pergunta do pai foi o ponto de partida, como se Malala tivesse sido chamada a ser 

porta voz dos paquistaneses e das milhares de meninas que estavam sendo 

impedidas de ir à escola. O Talibã decretou a proibição de que meninas estudassem. 

O governo decidiu lutar contra o Talibã e a família Yousafzai deixou a cidade por três 
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meses. Recuaram para se proteger da guerra. Quando voltou, a escola da família 

estava destruída.  

Os valores aprendidos por Malala e seu desejo de lutar por seus direitos a 

impulsionaram a fazer a Travessia do Primeiro Limiar. O blog da BBC era seguro e 

anônimo, mas não surtia o efeito suficiente. A menina decidiu, então, arriscar-se e 

erguer a sua voz diante das câmeras, propagando-a mundo a fora através da mídia. 

Ela foi a primeira a dar nome a quem estava oprimindo e atacando o povo 

paquistanês. Além disso, voltou a frequentar a escola, o que era mais uma afronta. 

Eis que, novamente, o documentário relembra a Provação pela qual Malala teve que 

passar ao ser baleada. Ninguém acreditava que ela iria sobreviver.  

Depois de superar um atentado à sua vida, Malala precisou enfrentar outra 

situação de vida ou morte, desta vez psicológica, que determinaria se ela se calaria 

ou voltaria a usar a sua voz como instrumento de luta. A Ressurreição da heroína 

adolescente é quando ela volta a discursar na presença de um grande público e da 

mídia internacional. "Pensaram que a bala fosse nos silenciar, mas apenas uma 

coisa mudou. Fraqueza, medo e desespero morreram. Força, poder e coragem 

nasceram" é a mensagem pronunciada por Malala que sugere esse estágio da 

Ressurreição.  

 

Considerações finais 

 

Por meio da Análise de Conteúdo de Malala, o filme pode ser colocado em 

paralelo com o monomito identificado por Campbell nos mais diversos tipos de 

narrativa. Fica nítido, a partir da exposição do enredo do documentário, a incidência 

dos passos da Jornada do Herói sistematizados por Vogler para a elaboração de 

roteiros de cinema. Se a adolescente Malala Yousafzai é retratada como 

protagonista do documentário, pode-se afirmar que ela é o herói, ou a heroína, da 

jornada empreendida nesse roteiro. Isso comprova que a estrutura mítica que 
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compõe a Jornada do Herói rege não só as histórias inventadas, mas é base para a 

vida humana.  

O estudo, que utilizou o documentário como exemplo, não pretende afirmar 

que os estágios da Jornada do Herói foram aplicados ao roteiro de maneira 

consciente, mas sugere que a aplicação desse método seja empregada no cinema 

de não-ficção, assim como é feito na produção dos chamados blockbusters. 

 Adotar a Jornada do Herói como método ou inspiração resulta na 

construção de narrativas cinematográficas que ultrapassam o mero nível do 

entretenimento. Por seu caráter mítico, a estrutura transformada em manual para 

roteiristas é capaz de gerar narrativas com sentido intrínseco profundo. Malala é um 

filme com significado e que cumpre a função pedagógica descrita por Campbell; 

envolve o espectador e o faz refletir sobre assuntos que podem ser relacionados a 

sua própria existência e à trajetória humana.  
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O Quinze – Travessia: literatura, teledramaturgia 

e estereótipo no jornalismo 

 

Peterson dos Santos Dias1 

 

Resumo: Um repórter branco, vindo do Sudeste do País, vai até o Ceará em 

busca de personagens sertanejas que relembrem o centenário de uma grande seca, 

ao mesmo tempo que reforça estereótipos dos habitantes daquela região. O artigo 

identificou e analisou elementos da teledramaturgia na série de três episódios O 

Quinze – Travessia, exibida pelo Jornal Nacional (TV Globo) a partir de 28/12/2015. 

As reportagens especiais foram inspiradas no romance O Quinze, de Rachel de 

Queiroz, cujo enredo se passa na grande seca de 1915. Cem anos depois, a equipe 

de reportagem percorreu o mesmo trajeto dos retirantes da ficção a fim de conhecer 

a situação atual das mesmas localidades. O suporte para o estudo foi a obra 

Dramaturgia no telejornalismo, de Iluska Coutinho, com as diretivas historiográficas 

de Peter Burke em Testemunha Ocular. 

 

Palavras-chave: telejornalismo, dramaturgia, literatura, estereótipo 

 

Abstract: A white reporter from the South East of Brazil goes to State of 

Ceará due to meet typical personages whose remind the centennial of the Great 

Drought (1915). At the same time, his report reinforces stereotypes of the inhabitants 

of that region. This article identifies and analyses elements of teledramaturgy in a 

serie called O Quinze – Travessia (Globo Television) in 2015, dec. 28. Inspired by 

Rachel de Queiroz’s novel O Quinze, the reporting team traveled, a hundred years 

past, the same route as the recruits of the fiction in order to know the current 

situation of the same localities. Support for the study was the work Dramaturgy in 

                                                           
1
 Bacharel em Jornalismo (2015) e licenciado em Artes Visuais (2007) pela Universidade Estadual de Londrina, é mestrando em 
Comunicação pela mesma instituição. 
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telejournalism, by Iluska Coutinho, with the historiographic directives of Peter Burke 

in Eyewitnessing. 

 

Key words: telejournalism, dramaturgy, literature, stereotype  

  

Introdução 

 

 Dezembro de 2015 marcou o centenário da grande seca que assolou a 

Região Nordeste brasileira e inspirou a obra de estreia da escritora cearense Rachel 

de Queiroz, O Quinze. Cem anos depois, aquela região do País era novamente 

afligida por uma severa estiagem, e a tragédia só não se compara à do século XX 

porque políticas públicas e sociais, como a distribuição de renda e água, auxiliam a 

população. 

 A seca de 1915 abarrotou de retirantes uma capital deslumbrada com 

a riqueza de seus fazendeiros e comerciantes. A belle-époque fortalezense viu-se 

ameaçada com a chegada de moradores do interior maltrapilhos, esquálidos e 

desnutridos, que percorriam muitas vezes centenas de quilômetros à pé em busca 

de refúgio no litoral. O incômodo causado pela presença dos emigrantes fez com 

que os governos estadual e municipal tomassem uma medida de limpeza social. 

Campos de concentração – como os análogos ao nazismo, que viria na década de 

1930 – foram montados para receber os refugiados2. 

 Receber significava confinar os indigentes em currais humanos antes 

que chegassem à Fortaleza, vigiados por soldados. A comida insuficiente e de 

péssima qualidade, a falta de saneamento e a ausência de atendimento médico, 

salvo por alguns voluntários, causavam centenas de mortes diárias. Além disso, 

esquemas de corrupção faziam com que grande parte dos medicamentos e 

                                                           
2
 Ver a reportagem Viagem pela memória de campos de concentração no Ceará 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/11/1554774-viagem-pela-memoria-de-campos-de-
concentracao-no-ceara.shtml 
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alimentação não chegassem ao destino. O Campo de Alagadiço, destino final da 

família protagonista de O Quinze, chegou a receber oito mil internos. Sem cemitérios 

que bastassem, os mortos eram enterrados em valas comuns, envolvidos em suas 

próprias redes – os que as tinham – ou ensacados em estopa3.  

 Voltemos a dezembro de 2015. Durante aquele mês, diversos veículos 

homenagearam a obra e também investigaram a situação das localidades que 

compõem o calvário percorrido por Chico Bento e sua família na ficção: duzentos 

quilômetros entre Quixadá, terra natal de Queiroz, e Fortaleza, no Ceará. 

 Em localidades onde a entrega d’água é inexistente ou insuficiente, os 

moradores se veem obrigados a encher as cisternas com água de rios e represas, 

muitas vezes salobra. Sem poderem plantar, e com a pouca renda ofertada por 

programas governamentais como Bolsa Família, famílias passam necessidades. 

 Em 28 de dezembro de 2015, o Jornal Nacional (TV Globo) apresentou 

uma série em quatro episódios denominada O Quinze – Travessia. Nela, a 

reportagem atravessa o sertão até o litoral, trilhando o mesmo caminho do livro. 

Com imagens primorosas tanto em solo quanto em drone4, combinadas a uma 

edição cinematográfica e uma trilha sonora sensível, o telejornalismo parece 

procurar reproduzir – e traduzir – a dramaticidade da obra literária para o 

espectador. O presente trabalho traça um paralelo entre dramaturgia e construção 

de estereótipo no jornalismo televisivo a partir do objeto apresentado anteriormente. 

Para tanto, temos como base especialmente Dramaturgia no telejornalismo, obra da 

pesquisadora Iluska Coutinho (Mauad, 2012) e o conceito de estereótipos do outro, do 

historiador inglês Peter Burke em Testemunha ocular (Edusc, 2004).  

 

 O Quinze de Rachel 

 

                                                           
3
 Ver Uma história não contada: o campo de concentração para flagelados de 1915 em Fortaleza-Ceará 
Disponível em: http://www.unicap.br/coloquiodehistoria/wp-content/uploads/2013/11/5Col-p.717-730.pdf 
4
 Espécie de veículo aéreo não tripulado de alta estabilidade também chamado de VANT. 
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Quixadá, 1915. Se houvesse um drone que sobrevoasse a cidade cearense, 

as cores captadas seriam o cinza amarelado descrito por Rachel de Queiroz ao 

longo do caminho ressequido e sem vida descrito em seu romance de estreia. O 

Quinze foi concluído em 1930, quando a autora fortalezense ainda não contava 20 

anos. O drama da seca, que desperta o medo e a fé do sertanejo, seria revisitado em 

outras de suas obras, como João Miguel (romance, 1932), Maria do Egito (teatro, 

1958), e Memorial de Maria Moura (romance, 1992). Em 2014 a obra ganha mais uma 

tradução na França sob o título La terre de la grande soif (A terra da sede). Se por 

um lado o nome francês pode soar reducionista, por outro, sede tem a amplitude de 

seus significados que abrange, além da evidente ausência de água, também a 

vontade. 

No caso de O Quinze, a sede é a de chegada. O romance traça um paralelo 

que separa e reúne a história de duas famílias. O amor não consumado de 

Conceição pelo primo Vicente e a luta pela sobrevivência do casal Chico Bento e 

Cordulina, com seus cinco filhos e a tia deles, Mocinha. No ano-título do livro, uma 

grande seca abate o Nordeste, o que compele boa parte da população ao êxodo. O 

mesmo acontece à família de Chico Bento que, até a chegada da estiagem, vivia com 

simplicidade, mas confortavelmente, na Fazenda das Aroeiras, em Quixadá, no 

sertão cearense. Conceição, moça refinada e da classe média de Fortaleza, é neta de 

Inácia, dona da fazenda administrada pelo também neto Vicente. Eles são vizinhos 

de Chico Bento. A jovem convence a avó a fugir da seca, levando-a de trem para a 

capital, enquanto o primo, vaqueiro forte e corajoso, resiste e fica para cuidar da 

terra e do gado. Enquanto Vicente é proprietário e possui recursos, Chico Bento não 

tem a mesma condição. Certo dia, o sertanejo recebe uma mensagem do sobrinho 

da proprietária da fazenda. 

 

Minha tia resolveu que não chovendo até o dia de São José, você abra as 

porteiras e solte o gado. É melhor sofrer logo o prejuízo do que andar 

gastando dinheiro à toa em rama e caroço, pra não ter resultado. Você 

pode tomar um rumo ou, se quiser, fique nas Aroeiras, mas sem serviço 

na fazenda. Sem mais, do compadre amigo... (QUEIROZ, 2012 [recurso 

eletrônico], posição 331). 
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A escritora, que também fugiu da seca em 1917 com a família rumo ao Rio 

de Janeiro, passa a descrever um cenário de caos e desolação crescentes. Como 

uma tela de cinema, ou de pintura, a sequidão do cinza e dos tons alaranjados e 

terrosos ganha a maioria das páginas. 

 

O pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de um 

cinzento de borralho. 

O próprio leito das lagoas vidrara-se em torrões de lama ressequida, 

cortada aqui e além por alguma pacavira defunta que retorcia as folhas 

empapeladas (QUEIROZ, 2012 [recurso eletrônico], posição 319). 

Depois olhou um garrotinho magro que, bem pertinho, mastigava sem 

ânimo uma vergôntea estorricada. 

E ao dar as costas, rumo à casa, de cabeça curvada como sob o peso do 

chapéu de couro, sentindo nos olhos secos pela poeira e pelo sol uma 

frescura desacostumada e um penoso arquejar no peito largo, murmurou 

desoladamente: 

– Ô sorte, meu Deus! Comer cinza até cair morto de fome! (QUEIROZ, 2012, 

[recurso eletrônico], posição 324) 

 

Chico Bento tenta adquirir passagens com ajuda do poder público, mas tem 

seu pedido negado. Em uma sutil denúncia sociopolítica, o texto diz que as 

passagens são desviadas a outras pessoas pelos responsáveis. Decide percorrer os 

duzentos quilômetros a pé. Chico Bento troca algumas cabeças de gado que ainda 

vivem por uma mula de Vicente e parte com a família. A sucessão de desgraças 

começa aí. Entre as mais impressionantes, estão a perda do filho Josias, que morre 

intoxicado ou comer uma raiz de mandioca brava. Em um momento de intensa 

dramaticidade, o texto descreve o moribundo, praticamente retirando dele a 

humanidade: “A criança era só osso e pele: o relevo do ventre inchado formava 

quase um aleijão naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido 

e malcheiroso.” Quando o pai volta com uma rezadeira, esta anuncia a morte do 

garoto: “A velha olhou o doente, abanou o pixaim enfarinhado: – Tem mais jeito 

não... Esse já é de Nosso Senhor...” (QUEIROZ, 2012 [recurso eletrônico], posição 

823). Em outro momento de desespero e horror da jornada, Chico Bento, parecendo 
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um predador na caça, encontra e mata uma cabra a pauladas. Quando já a esfolava 

para o preparo, surge o dono do animal, furioso. 

 

O homem avançou, arrebatou-lhe a cabra e procurou enrolá-la no couro. 

(...). Caindo quase de joelhos, com os olhos vermelhos cheios de lágrimas 

que lhe corriam pela face áspera, suplicou de mãos juntas: 

– Meu senhor, pelo amor de Deus! Me deixe um pedaço de carne, um 

taquinho ao menos (...). 

E o homem disse afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da 

criação e atirando-as para o vaqueiro: 

– Tome! Só se for isto! A um diabo que faz uma desgraça como você fez, 

dar-se tripas é até demais!... 

(...) E num foguinho de garranchos, arranjado por Cordulina com um dos 

últimos fósforos que trazia no cós da saia, assaram e comeram as tripas, 

insossas, sujas, apenas escorridas nas mãos. (QUEIROZ, 2012 [recurso 

eletrônico], posição 990-1025) 

  

Entre outras passagens e paragens no decorrer da trama, a família do 

vaqueiro chega, por fim, a Fortaleza. Lá se unem a outras dezenas de famílias 

confinadas em campos de concentração que, como lembram os campos nazistas, 

eram um “curral de arame onde uma infinidade de gente se mexia, falando, 

gritando, acendendo fogo” (QUEIROZ, 2012 [recurso eletrônico], posição 1284). E é no 

campo de concentração que as vidas de Conceição e a família de Chico Bento voltam 

a se encontrar. 

 

O Quinze na TV: jornalismo como teledramaturgia 

 

Coutinho (2012, p. 108) conceitua a dramaturgia como, inicialmente, a “arte 

de escrever peças de teatro” em que há ação e conflito. No drama, diz a autora, 

percebe-se um crescente no desenvolvimento das ações em uma espécie de 

progressão que torna o público ao mesmo tempo espectador e ‘cúmplice’ do autor, 

tanto no teatro como na telenovela. Na série O Quinze – Travessia, essa 
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cumplicidade é obtida quando o repórter traça paralelos entre a ficção do livro e o 

caminho real percorrido pela equipe de reportagem. Como se afirmasse que a 

travessia foi, afinal, concluída por Chico Bento e parte de sua família. Há esta ‘troca’ 

com o telespectador. Entretanto, como foi o processo de travessia, tanto a ficcional 

quanto a real proposta pelo telejornal, tem seu desenvolvimento com o passar dos 

‘capítulos’, como uma minissérie ou uma curta ‘telenovela da vida real’. Sobre essa 

fragmentação, a autora ressalta que o jornalismo televisivo contemporâneo lança 

mão de recursos da teledramaturgia ao utilizar elementos que ‘recortam’ o enredo 

da reportagem, como off, passagem, sonoras (entrevistas), abre áudio, etc. Afinal, 

para ela, “a forma de apresentação dos conteúdos em televisão envolve princípios 

de coesão, coerência e estilo como em qualquer narrativa” (COUTINHO, 2012, p. 156). 

O fracionamento da reportagem também é potencializado quando ocorre na seriação 

do assunto, como no caso de O Quinze – Travessia e tantos outros em voga nos 

telejornais da atualidade. É comum o anúncio de temas que são abordados durante 

a semana toda e que, geralmente, começam nas segundas-feiras. É interessante 

ressaltar que a fragmentação pressupõe, ao final da exibição do episódio do dia, 

sempre a chamada para o próximo ‘capítulo’ do dia seguinte. Como na telenovela, o 

objetivo aguçar a curiosidade do espectador, ao mesmo tempo que o atrai para 

voltar a assistir ao programa. Caso do objeto deste artigo, a reportagem 

telejornalística aglutina não somente elementos da ficcionalidade dramatúrgica, 

mas também converge a linguagem literária, como o é o próprio texto do teatro. 

Coutinho (2012, p. 109) aponta que o objetivo da dramaturgia é estabelecer uma 

representação do mundo com base no “realismo mimético” fragmentário, sem a 

necessidade de reproduzir o mundo real ou, então, criar um universo paralelo. 

 Ainda antes da exibição do primeiro episódio da série, os apresentadores 

do Jornal Nacional chamam a reportagem, que é precedida pelo editor-chefe e 

apresentador William Bonner, então de férias, em uma gravação de estúdio. Este 

tipo de ‘prefácio’ é relativamente raro no jornalismo da TV aberta, o que indica, 

portanto, que aquela será uma série de reportagens especial. Por quase dois 

minutos, considerados uma eternidade para a televisão, explica que a inspiração 

para a série veio após observar o “nível baixíssimo” do reservatório de Sobradinho 
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(Bahia) e que a coincidência com o centenário o fez lembrar do livro. Ressalta a 

importância da obra de Rachel de Queiroz e também explica que a reportagem vai 

seguir o mesmo trajeto da família do vaqueiro Chico feito cem anos antes na ficção. 

Ele conclui: 

 

Eu chamei o repórter Felipe Santana e fiz uma encomenda de trabalho pra 

ele. Uma reportagem ou uma série de reportagens que mostrasse como 

tantos brasileiros ainda sofrem com a seca cem anos depois d’O Quinze 

retratado pela Rachel de Queiroz. O resultado do trabalho do Felipe, do 

repórter cinematográfico Alex Carvalho, do operador técnico Douglas 

Lima e do editor Erick Omar a gente vê a partir de agora (JORNAL 

NACIONAL, 2015) 

 

A primeira parte, então, começa com um drone voando baixo sobre a 

porteira da fazenda Não me Deixes, onde a escritora viveu até a adolescência e 

pertence à família ainda hoje. O cerúleo do firmamento, a cancela, de um azul anil 

profundo, e o verde escasso de algumas árvores no entorno da sede contrastam 

com o restante da paisagem, nos tons laranjas e terrosos da terra seca. 

Acompanhada pelo som melancólico e atonal da rabeca, o voo lento da câmera pelo 

ambiente indica a dramaticidade que deve acompanhar o espectador pelos 

próximos episódios. O drone, por sinal, é ferramenta utilizada durante todas as 

reportagens como parte do elemento dramático, em geral próximo ao solo 

inicialmente, destacando o repórter ou uma personagem, e depois elevando-se a 

fim de destacar todo o horizonte e seus aspectos. Voltando ao primeiro capítulo, o 

drone entra pela janela de madeira, que se abre ‘sozinha’, enquanto o repórter, em 

off, inicia uma crônica sobre a infância da escritora e a situação do Ceará: 

 

As paredes desta casa guardam uma história que começou a ser contada 

há 100 anos. Foi o barulho do sertão que alimentou a imaginação de uma 

menina chamada Rachel.  Ela tinha 5 anos de idade e o Ceará passava por 

uma das piores secas de sua história.  Tão trágica que 1915 passou a ser 

conhecido apenas como o Quinze. E naquela época a menina tinha dois 

olhos, um coração e janelas [outras janelas da casa passam a se abrir].  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Com o que viu, ela escreveu uma ficção muito próxima da realidade. 

(JORNAL NACIONAL, 2015) 

  

 

Figura 2 – A produção utiliza recursos cinematográficos, como contrastes de luz e sombra, cores, e ainda 

animação gráfica (fonte: site G1-Globo.com) 
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Para apresentar a comparação entre reportagem e literatura e justificar ao 

grande público a presença da obra de Queiroz, a produção utilizou a figuração de 

uma menina que, apesar de não ter fala, fez ‘ficcionalmente’ as vezes da escritora. 

Uma animação, que lembra as obras do artista nordestino Mestre Vitalino, chegou a 

ser utilizada para retratar a família de Chico Bento em retirada (figura 1). As 

imagens do repórter cinematográfico Alex de Carvalho deixam de ser registros 

meramente ‘informativos’ para (re)tratar do assunto de forma dramática, 

cinematográfica, teledramática, pode-se assim dizer. 

Na edição, de Erick Omar, a mescla de cenas longas com outras de corte 

mais rápido potencializam o caráter cinematográfico das reportagens. A 

uniformidade das cores, com prevalecimento dos tons ocres e amarelados típicos do 

sertão, são contrastados com o azul cintilante do céu e com o raro colorido de 

algumas casas, vegetações ou casarios. A trilha sonora vai de instrumentais 

populares típicos do sertão, ao som da rabeca, a canções compostas para o cinema, 

como os solos do violonista argentino Gustavo Santaolalla, produzidos para o filme 

Brokeback Mountain. 

Coutinho (2012, p. 115) ressalta que, há poucos anos, a análise da 

informação na TV sob a ótica da dramaturgia poderia “ser considerada heresia 

segundo as definições clássicas de jornalismo e, especialmente, de seu modelo 

adotado na mídia brasileira.” Entretanto, complementa a autora, é factível porque a 

notícia veiculada nos telejornais, pelo menos nos principais, de rede nacional, “é 

estruturada como um drama cotidiano” (COUTINHO, 2012, p. 115). É evidente que, 

devido ao desenvolvimento da tecnologia em transmissão e a concorrência com as 

chamadas novas mídias, como a internet em suas diferentes plataformas, o 

jornalismo televisivo é pressionado pelo campo econômico com vistas ao índice de 

audiência, conforme constatação de Bourdieu (1997, p. 77). Por outro lado, é 

assertivo dizer que tanto jornalistas quanto historiadores, em suas características 

distintas quanto ao pesquisar e reportar, têm ampliado seu foco para além do fato 

político ou textualmente documentado, como sustenta Peter Burke. Esta ampliação 
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não somente inclui “tendências econômicas e estruturas sociais, mas também a 

história das mentalidades, a história da vida cotidiana, a história da cultura material, 

a história do corpo, etc.” (BURKE, 2004, p. 11). Na mesma época das reportagens do 

Jornal Nacional, por exemplo, o jornal Estadão Online (figura 2) também lançou uma 

série de reportagens especiais, percorrendo o mesmo caminho de O Quinze, de 

Queiroz. A experiência resultou em um hot-site5, que fornece tanto dados numéricos 

e oficiais sobre as grandes estiagens de 1915 e 2015, quanto destaca o aspecto 

humano daqueles que vivem a seca do século XXI. O próprio hot-site assume 

aspectos literários ao dividir as reportagens em ‘capítulos’ e, dentro deles, a 

alternância entre a ficção e a realidade. 

Seguindo por esta ponderação, O Quinze – Travessia concentra seu arsenal 

imagético e informacional no aspecto humano, e seu ambiente, ao invés de despejar 

ao espectador uma sucessão de dados numéricos que, muitas vezes, não fazem 

sentido ao cotidiano do cidadão comum. Aliás, assim como na obra de Rachel de 

Queiroz, a série jornalística transforma o ambiente, a paisagem, e a própria 

imaterialidade, como a seca, o sol e o calor, em ‘personagens’ tão expressivos 

quanto seus protagonistas. Voltando ao primeiro episódio, somente a 1min50s é que 

o repórter aparece anunciando ‘oficialmente’ o início da travessia. Em uma tomada 

por câmera aérea no drone, que se inicia diante de Felipe enquanto se retira da 

casa, sempre com o volume do livro na mão, até o horizonte, onde a vinheta de 

abertura se completa, com inserção de grafismos (figura 3). 

 

 

                                                           
5
 Hot-site é um sítio da internet geralmente de curta duração ou com assunto e período específicos. Por exemplo, em caso de 
eleições ou tragédias. 
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Figura 3 – O hot-site "O centenário da seca", do jornal Estadão Online (fonte: site Estadão Online) 

 

Figura 4 – Em sentido horário, a sequência percorrida pelo drone, da passagem do repórter até a vinheta de 

abertura da série (fonte: site G1-Globo.com, montagem do autor) 

  

Se a imagem (cinegrafia) é a base do telejornalismo, a “alquimia final, na 

qual os elementos capturados na reportagem ganham unidade de sentido, é 

operada na edição do VT, da matéria ou reportagem”, conforme salienta Coutinho 

(2012, p. 157). Para a autora, o caos do material bruto, geralmente ignorado pelo 

espectador, é reordenado na ilha de edição, local para “o exercício da criatividade, 

para a construção da narrativa particular, diferenciada, com o uso de recursos de 

arte, e/ou mesmo de edição audiovisual, montagem” (id., ibid.) que torna o 

telejornalismo em um campo heterônomo, em concordância com Bourdieu, quando 
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afirma que o jornalismo, tanto quanto o campo literário ou artístico, “é um lugar de 

uma lógica específica” (Bourdieu, 1997, p. 105). 

Quem atua na área de telejornalismo sabe que há pouco de ‘natural’ 

durante a realização de uma reportagem. Para exemplificar, pode-se usar a 

seguinte reflexão: é bem provável que a passagem supracitada do repórter tenha 

sido regravada diversas vezes até ter ficado a contento pelo produtor, repórter e/ou 

pelo cinegrafista. Certamente o jornalista não acertou o texto todo na primeira 

tentativa, ou então o operador do drone não conseguiu conciliar o timing entre o 

texto do repórter e a ascensão do aparelho. 

Continuemos com o episódio da série. O jornalista, em off, segue 

declamando a descrição da paisagem pela obra: “E o chão, que em outro tempo a 

sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos secos, cuja agressividade 

ainda mais acentuava com os espinhos” (QUEIROZ, 2012 [recurso eletrônico], 

posição 222). Ao som de Matinal, música de Jaques Morelenbaum e Antônio Pinto 

para o filme Central do Brasil, o texto é acompanhado pela desolação da terra e da 

vegetação sequiosas: os espinhos são ilustrados pelos cactos. Somente aos 2min50s 

de reportagem é, então, apresentada a primeira personagem factual. Da câmera 

aérea, depois de mostrar o círculo de uma lagoa completamente seca, é possível 

destacar, dentre o mar terrulento, o verde-piscina da roupa do agricultor Idelfonso 

Cavalcanti. Resignado, ele está a segar a caatinga, na esperança de que a chuva 

venha para semear a terra. 

Coutinho lembra que “as ações, os personagens e ainda a oferta de uma 

mensagem moral são também componentes essenciais de uma narrativa 

dramática” no telejornalismo (COUTINHO, 2012, p. 199). Nesse aspecto, o historiador 

Peter Burke atenta para a construção do estereótipo do Outro, enquanto “reflexo do 

eu”, que é a “a construção consciente ou inconsciente da outra cultura como oposta 

à nossa própria” (BURKE, 2004, p. 153-154). O historiador explica que o estereótipo, 

que originalmente designava a placa para impressão de imagens, está relacionado à 

construção de “imagens visuais e mentais. Ele complementa que 
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O estereótipo pode não ser completamente falso, mas frequentemente 

exagera alguns traços da realidade e omite outros. O estereótipo pode ser 

mais ou menos tosco, mais ou menos violento. Entretanto, 

necessariamente lhe faltam nuanças, uma vez que o mesmo modelo é 

aplicado a situações culturais que diferem consideravelmente umas das 

outras (BURKE, 2004, p. 153). 

  

No caso de O Quinze – Travessia, a construção do Outro pode ser percebida 

na exaltação do sertanejo enquanto pessoa simples, forte, resiliente, mas também 

condescendente com a própria situação de miséria. Na reportagem, as personagens 

não apenas desejam ficar na terra, como parecem estar conformadas com o pouco 

que lhes resta ou lhes é oferecido. A torneira seca só não é uma tragédia porque os 

moradores armazenam água de caminhões pipa em cisternas. “Foi Deus quem 

mandou [a seca] para saber quem tem vontade de trabalhar”, diz Francisco, 

vaqueiro de 65 anos, que enche o enorme tonel em um açude e o carrega numa 

charrete diariamente para dar de beber ao gado. O repórter acompanha Francisco 

na viagem de charrete. É interessante observar o repórter, jovem de pele muito 

branca, vestindo uma camisa também muito branca, em contraste com os andrajos 

do velho homem, da pele queimada e sulcada tanto pela idade quanto pelo sol. 

Este contraste remete a outros constantemente encontrados no livro de 

Queiroz, quando Conceição, moça de aparência indefectível, faz voluntariado nos 

campos de concentração onde a população de retirantes é confinada, com suas 

peles pretas, torradas pelo sol, maltrapilhos e esquálidos. A própria trama consiste 

de duas histórias paralelas que acabam se cruzando pelo destino. Em uma, Chico 

Bento e a família não têm outra escolha que não sobreviver às desgraças de vida e 

morte que os acompanham desde a retirada de Quixadá; na outra, os primos 

Conceição e Vicente, apesar do amor não concretizado, vivem suas escolhas. Ela é 

uma jovem estudada, de classe média, que auxilia voluntariamente os 

desafortunados da seca, ele, vaqueiro forte e viril, decide ficar na propriedade da 

família, apesar de poder escolher entre abandonar a terra e viver na capital. 

Estes contrastes fazem remissão nos contrastes entre o Outro, apontado 

por Burke, e o Mesmo. Pode-se dizer que o jovem repórter também ‘escolheu’ estar 
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ali no sertão escaldante, fazer sua reportagem, e voltar ao conforto do seu lar 

quando terminá-la, provavelmente em uma capital ou grande centro onde que está a 

emissora em que trabalha. Às demais personagens, como o agricultor Idelfonso ou 

o vaqueiro Francisco, parece não haver escolha. Eles, por algum motivo que 

também não sabem ou querem explicar, não podem deixar a terra. A camponesa 

Maria Isabel, apresentada na reportagem, sequer sabe a idade. Trêmula, por algum 

mal neurológico não explicado na matéria, ela enche algumas garrafas plásticas 

com água salobra e as guarda na geladeira modesta. Em seguida, sopra a lenha em 

brasa para acender o fogão, onde pousam velhas panelas de ferro. Desdentada, mal 

se consegue compreender o que fala. “Arroz e feijão todo dia, só por causa da 

aposentadoria rural que recebe do governo”, anuncia o repórter, ao som do 

dedilhado melancólico do violão de Gustavo Santaolalla, instrumentista argentino já 

premiado com o Oscar. 

E em uma cinematográfica, o agricultor Francisco José de Deus ‘atua’ 

perante o drone, rente ao chão, e destrincha uma lamúria (figura 4). A câmera se 

afasta e, ao longe, Francisco segue em sua ladainha: 

 

Isso aqui, no ano passado, num tempo desse, era tudo verdinho. Esse ano, 

por causa da seca, que é muito grande, não tem nada nessas áreas de 

chão. Não tem nada. Tudo se acabou-se em nada. Mas tudo mesmo... se 

acabou-se em nada. Ninguém vê nada. (JORNAL NACIONAL, 2015) 
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Figura 5 – O agricultor Francisco de Deus diante do drone (na sequência à esquerda), e emocionado ao falar que 

nunca vira uma seca tão severa (fonte: site G1-Globo.com, montagem do autor) 

 

Durante a entrevista, em pausas dramáticas e com voz embargada, 

enquanto se embala em uma cadeira de balanço, o sertanejo lamenta que nunca 

passara uma seca como essa. Sem poder falar mais, em uma emoção contida, 

apenas consegue negar com o dedo em riste, em uma mistura de reforço à própria 

negação da seca, e a demonstração da incapacidade de continuar sua fala. O 

capítulo é encerrado com uma exaltação à vida: 

 

Repórter: Parece difícil imaginar o que faz o Francisco continuar e ficar 

aqui. Numa paisagem como a que impressionou Rachel de Queiroz a 100 

anos. Ela disse: “As pobres árvores apareciam lamentáveis mostrando os 

cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em 

grandes zonas brancas. ” Quem não pega a estrada, ainda luta com esta 

terra. É um ato de resistência. Só quem é forte e tem coragem consegue 

ficar. 

Francisco: Viver é muito bom, rapaz. É bom demais. Não tem coisa 

melhor no mundo do que o cara viver. 

Repórter: É? 

Francisco: É. Viver é muito bom. 

  

A televisão, diz Muniz Sodré6, vive do espetáculo, como tanto se repete 

dentro e fora da academia, mas, mais ainda, vive do grotesco. “A estética no 

Ocidente sempre foi da barriga para cima, olhar para o céu, para o elevado. O 

grotesco é a estética da barriga para baixo, tem a ver com o que está próximo da 

terra, portanto, com os dejetos, com a escatologia”, diz ele. Para Sodré, entretanto, o 

grotesco também tem o aspecto positivo de servir de crítica. A televisão também 

tem este poder de alcançar, alimentar e obedecer seu público por meio do 

espetáculo ofertado. 

 

                                                           
6
 Em entrevista para a revista Isto É online. Golpe baixo: Muniz Sodré lança O Império do grotesco e analisa como a lógica do 
mercado obrigou a televisão a privilegiar os temas banais, 10/04/2002. Disponível em 
<http://istoe.com.br/21392_GOLPE+BAIXO/> 
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 Considerações finais 

 

O que se percebe em O Quinze – Travessia, é que o espetáculo, apesar da 

crítica social, continua ali: o drama da seca, o sofrimento do sertanejo, a lágrima, 

ainda que sufocada, o conformismo. Espetáculo que serve de manutenção do 

estereótipo quando a pergunta se repete ao longo da reportagem: por que 

continuar? O mesmo espetáculo que oferece ao espectador imagens 

assustadoramente belas da aridez descrita por imagens mentais de Rachel de 

Queiroz na literatura. O drama da vida real das personagens da TV é tão 

tetricamente dramático que chega a povoar o imaginário, como na ‘atuação’ do velho 

agricultor perante o drone. 

A utilização do drone, aliás, pode ser tida como metáfora deste espetáculo 

dramatúrgico que tanto se aproxima quanto se afasta do público de modo muito 

rápido, basta um comando. Não há toque, não o ‘humano’. Seria o ‘distanciamento 

seguro’ do não-envolvimento emotivo ou sensível com o objeto, já tantas vezes 

apregoado pelo discurso jornalístico acadêmico? 

A televisão atualmente não mais pauta o dia do telespectador como no 

período pré-internet. Havia o jornal da manhã, o da tarde e o da noite, que 

entremeavam novelas e outros programas de entretenimento. Hoje em dia, os 

jornais seguem em seus horários, mas a disputa pela audiência com a internet é 

invencível. O internauta pode optar por assistir o jornal mais tarde, pelo portal da 

emissora, ou ainda consumir conteúdo sem preocupação com horário, como as 

operadoras de séries e de tevês por assinatura. A novela das oito sequer passa às 

nove. 

O que o telejornalismo, especialmente o da televisão aberta, parece ofertar 

é uma extensão da ficção ou, ainda, uma notícia ficcionalizada. A intenção talvez seja 

a de preparar o espectador para o consumo de outras atrações com maior interesse 

comercial. O jornalista, inclusive, tem sido levado cada vez mais ao patamar de 

celebridade. Muitas vezes deixam as bancadas dos jornais para apresentar 
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programas de auditório com infotenimento. Outras vezes, chegam a participar de 

desafios de dança, emagrecimento, entre tantas atividades que dizem pouco ou 

nada à sua carreira de jornalista. 

Por fim, percebe-se também que a dramaticidade pode reforçar a 

construção de estereótipo do Outro também por distanciamento. É o repórter, a 

tecnologia, o editor, o apresentador... há uma grande fila de pessoas que autorizam 

o Outro quando e se pode ter sua fala. No telejornalismo, a distância é imposta 

desde o visual de seu jornalista, muitas vezes maquiado e trajado de forma 

diferente de sua fonte ou do ambiente onde se encontra, até o uso da linguagem. É 

certo que o jornalismo contemporâneo evita o uso excessivamente formal como 

ainda é encontrado no meio acadêmico. Entretanto, o poder de fala do jornalista 

perante seu objeto, como no caso da reportagem sobre a seca, é também uma 

forma de distanciar o jornalista de seu objeto. 

Essa construção, voluntariamente ou não, haveria sido feita pel’O Quinze de 

Queiroz, quando a autora traça, conscientemente, um paralelo entre ‘estes’, os 

primos Conceição e Vicente, idealizados, com sentimentos (ainda que cada qual ao 

seu modo, delicado ou rústico), com poder de escolha; e os ‘outros’, Chico Bento e 

sua família, quando são sublevados a selvagens obrigados a comer tripas sujas de 

animais. Cada media, cada suporte parece ter, enfim, sua maneira de ganhar o 

público. Com o telejornalismo dramatúrgico não parece ser diferente. 
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A antecipação do herói na construção mito-midiática do jogador de 

futebol pela imprensa brasileira 
 

Emerson dos Santos DIAS 

(UEL / UERJ)1 

Thiago Antonio IENCO 

(UEL)2 

 

Resumo: Criação, construção ou antecipação de um mito? A proposta é 

identificar os recursos acionados pela mídia brasileira para consolidar Neymar Jr. 

como herói futebolístico nacional. Por meio de análises semiótica e mito-midiáticas, 

sob amparo de Ronaldo Helal (2011, 2001), comparou-se a repercussão feita pela 

imprensa entre a lesão que tirou o atleta da Copa do Mundo de 2014 e o pênalti final 

marcado por ele que levou o futebol do Brasil ao inédito título olímpico em 2016. O 

trabalho utiliza a teoria dos signos na interpretação de Santaella (2008), revelando 

construções imagéticas que surgem a partir de capas de revistas e de jornais 

usadas na pesquisa. Discute brevemente o perfil do atleta, desde a estreia no Santos 

Futebol Clube até a polêmica transferência para o Barcelona na Espanha, com base 

na biografia de Beting e Moré (2013). Expõe ainda a origem elitista da prática 

futebolística no Brasil, conforme análises de Roberto DaMatta (1994) e dos relatos de 

Mario Filho (2003). As relações do esporte com a mídia e o poder são discutidas no 

entrelaçamento das contribuições e conceitos de Morin (1981), Marcondes Filho 

(1986) e John Thompson (1998). 

 

Palavras-chaves: Mídia, mito do futebol, comunicação, jornalismo. 

 

Introdução 

                                                           
1 Doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); jornalista e professor de Jornalismo pela 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Jornalista graduado em Comunicação – habilitação Jornalismo – pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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A construção de narrativas sobre os heróis do futebol na mídia brasileira 

muitas vezes se alinhou a saga clássica do herói de Joseph Campbell (1995), 

revelando a história de um indivíduo cuja origem humilde e os inúmeros obstáculos 

colocados em sua trajetória não foram capazes de frear a ascensão de uma carreira, 

narrada e legitimada pela mídia, capaz de dividir com os semelhantes – no caso o 

povo brasileiro - o feito de suas conquistas – como a de uma Copa do Mundo, por 

exemplo. 

Também por muitas vezes, tais narrativas buscam aproximar o jogador de 

futebol no Brasil, e ainda mais seus heróis, de elementos nacionais considerados 

típicos da brasilidade, como a miscigenação das etnias, capacidade de improviso, 

leveza nos movimentos, alegria e talento inato (HELAL, 2003, p. 20-21). Um produto 

tido como original de nossas terras, apontado pelos brasileiros como superior ao 

estilo estrangeiro – em particular, o europeu – onde valores como o esforço, 

determinação e compreensão do jogo pelo estudo e exaustivo treinamento são 

apontados como a referência para a prática do esporte. 

Tal sentimento de superioridade foi inflado pelas cinco conquistas de Copa 

do Mundo em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, que colocaram o Brasil no primeiro 

patamar entre as seleções mundiais. Até o início do mundial de 2006, nenhuma 

seleção a não ser a brasileira havia conquistado mais que três títulos. Acostumado a 

manifestar o “complexo de vira-latas” (RODRIGUES, 1993) na maior parte das 

comparações com o que está além de nossas fronteiras, o futebol forneceu ao 

brasileiro uma incomum confiança de si mesmo, como destaca Ronaldo Helal:  

 

“Curioso notar que esta “sinceridade” em se achar bom não é uma atitude 

muito comum no Brasil. Roberto Da Matta, por exemplo, já tinha 

sublinhado o fato de que, diferente da sociedade americana, dificilmente 

um brasileiro se diz bom em alguma coisa. A falsa modéstia é uma 

vertente muito mais recorrente em nossa cultura.” (HELAL, 2003, p. 27). 
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Desde Arthur Friedenreich, considerado por Mário Filho (2003) o primeiro 

herói futebolístico brasileiro, a mídia nacional narrou a trajetória de referências do 

futebol brasileiro como Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Ronaldo com relativo êxito 

ao posto de heróis no imaginário social brasileiro. Nesse aspecto, é interessante 

notar como, até o presente momento deste artigo, prevalece o exercício de 

comparar e tentar encontrar quem foi “o melhor”, seja em campo ou na História, em 

um esporte curiosamente dependente da coletividade. No geral, prevalece a 

narrativa de um perfil “jovem, extremamente talentoso, humilde, mas ao mesmo 

tempo ‘ambicioso’, ‘maduro’, acostumado a ‘conviver com cobranças’” (HELAL, 

1998, p. 9). 

Nos últimos anos, o jogador Neymar da Silva Santos Júnior, ou 

simplesmente Neymar Jr., despontou como a grande esperança do torcedor após 

anos à procura por um novo herói nacional, desejo latente desde a aposentadoria de 

Ronaldo, o “Fenômeno”. Se desperta, assim, o interesse da mídia nacional, cuja 

ausência de um herói por certo já a incomodava: 

 

“De fato, um fenômeno de massa não consegue se sustentar por muito 

tempo sem a presença de “heróis”, “estrelas” e “ídolos”. São eles que 

levam as pessoas a se identificarem com aquele evento. Eles 

representam a nossa comunidade, frequentemente sobrepujando 

obstáculos aparentemente intransponíveis.” (HELAL, 1998, p. 6). 

 

Com menos de 25 anos, Neymar Jr. rapidamente foi alçado (ou forçado) ao 

posto de herói por reunir e demonstrar em campo qualidades ditas como 

genuinamente brasileiras como a capacidade do drible, o “jogo de cintura” e o jeito 

alegre de jogar – não à toa, o mantra “ousadia e alegria” foi cada vez mais associado 

– inclusive pelo próprio jogador – à figura de si mesmo. Recentes estudos (HELAL, 

2011; BOBECK, 2013) propuseram analisar os recursos empregados pela imprensa 

nacional para aproximar a figura de Neymar Jr. à da narrativa do herói de Campbell 

(1995) e das tradições “essencializadas” pelo brasileiro quanto a um possível estilo, 

próprio, de se jogar futebol. 
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A proposta aqui é apresentar a “jornada do herói” imposta a Neymar Jr. 

pela imprensa a partir de análises semiótica e mito-midiáticas, comparando a 

repercussão midiática do desempenho do atleta entre a Copa do Mundo de 2014 e o 

título olímpico em 2016, algo inédito no futebol brasileiro. Durante este recorte 

histórico, percebe-se que há uma perspectiva tênue entre a antecipação e a 

consolidação heroica do jogador. Não se quer cometer, aqui, o delírio de se afirmar 

que a mídia brasileira foi inteiramente responsável por criar estes heróis, 

“fabricados pela mídia”, como se costuma dizer. Certamente não foram os 

jornalistas que entraram em campo e produziram as memoráveis atuações que 

encantaram mentes e corações dos apaixonados por futebol. Não diminui nem um 

pouco o mérito esportivo daqueles que alcançaram o posto de herói nacional. 

Pretende-se, na verdade, chamar a atenção para um padrão, um modelo 

peculiar de narrar a trajetória de heróis, seja na colocação dos adjetivos, nas 

manchetes, nas fotos, no tom épico com que as histórias são narradas: nota-se uma 

necessidade midiática de aproximar o jogador postulante ao cargo de herói de 

certas qualidades enquanto atleta brasileiro. 

 

O herói esportivo na cultural brasileira 

 

Ao conceituar cultura como “um corpo complexo de normas, símbolos, 

mitos e imagens”, Edgar Morin (1981, p. 15) acredita que o ingresso de elementos 

desta em nossa intimidade acaba por estruturar nossos instintos. Nossas emoções 

são orientadas no sentido de criar uma relação de projeção e identificação, muitas 

vezes “polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura como personalidades 

míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses)”. 

No caso específico do esporte, o reconhecimento de sua importância no 

campo cultural, em especial nas relações de identificação (DAMATTA, 1994; HELAL, 

2003 e 1998), demorou a chegar. Muitas vezes interpretado como entretenimento 
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destinado às massas, ditas alienadas e passivas, o futebol por muito tempo foi 

vítima deste estigma. 

No entanto, ao notarem sua relevância em criar relações de projeção e 

identificação com elementos culturais, o futebol conquistou seu espaço na 

academia, em especial a brasileira, ao atravessar a porta dos estudos sobre a 

formação de tradições, racismo, construção de narrativas heroicas na imprensa 

brasileira e até mesmo nas tentativas de se identificar o que faz do brasileiro, de 

fato, brasileiro. (HELAL, 2003 e 1998; SOARES, 2001; MARIO FILHO, 2003). 

 

“Nesse sentido, o esporte é uma ponte que liga modernidade e 

individualismo com velhos e esquecidos valores morais. Ele é uma 

indústria e um espetáculo, mas igualmente um rito e uma arte. Uma 

atividade especial que combina com rara felicidade as máximas do 

capitalismo moderno com as velhas e esquecidas práticas da 

reciprocidade.” (DAMATTA, 1994, p. 14). 

 

Constatou-se o futebol (e o esporte em geral) como ritual agonístico 

(HELAL, 2003; DAMATTA, 1994), ou seja, de luta e competição, possui uma grande 

facilidade de alçar indivíduos ao posto de heróis que, situados no contexto de uma 

cultura nacional, acabam por criar vínculos valorosos com aqueles que, direta ou 

indiretamente, “consomem” futebol. A jornada ao posto de herói, por certo não é 

fácil, e só o fato de por muitas vezes ser tortuosa e repleta de sacrifícios, um grande 

passo é dado no sentido de se efetivar o processo de identificação (CAMPBELL, 1995; 

MORIN, 1981). 

 

“A saga clássica do herói fala de um ser que parte do mundo cotidiano e 

se aventura a enfrentar obstáculos considerados intransponíveis, os vence 

e retorna à casa, trazendo benefícios aos seus semelhantes.” (CAMPBELL, 

1995 apud HELAL, 2003, p. 19). 

 

Como relata Mario Filho (2003, p. 29-44), a íntima ligação com os ingleses 

nos primeiros anos de futebol no país a partir do pioneirismo do inglês Charles 
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Miller3 em 1894 (quando teria trazido bolas, uniformes e as regras do esporte ao 

Brasil) por certo afastou as classes menos favorecidas de sua prática em larga 

escala. Além da dificuldade de adaptação com termos e expressões citados acima, 

havia a necessidade de se comprar bolas, chuteiras, meias, uniformes e encontrar 

um campo em condições para um desempenho mais confortável para a época. 

Gasto incompatível com rendimento da maioria da população. 

Logo surgiram as primeiras diferenciações (MARIO FILHO, 2003, p. 43): 

havia os clubes grandes, de elite e em sua maioria formada por ingleses, alemães, 

italianos e brasileiros de “famílias de bem”, e os clubes pequenos, formados nos 

subúrbios, agregando brancos, negros e mulatos pobres, constituindo uma espécie 

de movimento de resistência, fazendo da vontade de jogar um motivo para superar 

as dificuldades apresentadas. 

Dentre os grandes, “quem não tivesse boa renda, boa mesada, bom 

ordenado, não aguentava o repuxo” (id., p. 34). Aos menos favorecidos, a dificuldade 

de formar um time de periferia ou o contentamento de torcer pelo clube grande 

surgiu como um grande dilema. A possibilidade de vir a trocar a arquibancada pelo 

campo de jogo no clube grande não era contemplada “nem na brincadeira”, pois 

naquele momento, era coisa de “gente fina”. (id., p. 43). 

Neste contexto de diferenciações, o futebol por si só acabou criando uma 

grande contradição para quem o assistia e praticava. Seu conjunto de valores e 

regras apresentava grande disparidade com os vícios da época. Embora 

legislativamente respirasse ares de uma suposta liberdade e igualdade de direitos 

na virada do século XIX para o XX (abolição da escravidão, fim da monarquia, início 

de um governo republicano), a sociedade brasileira estava marcada por práticas 

coronelistas, favorecimentos e vícios aristocráticos, tutelados pelo preconceito racial 

ainda latente. 

                                                           
3 A versão que envolve Miller, embora seja a mais conhecida entre nós, não é unânime. Pesquisadores de diversas regiões do 
país têm se esforçado para encontrar o “verdadeiro” pioneiro na inserção do futebol no Brasil. Alguns historiadores apontam o 
escocês Thomas Donohoe (1863-1925) como o precursor da modalidade. Pesquisadores como Soares (2001), no entanto, 
acreditam que a tentativa de atribuir o pioneirismo seria algo pouco significativo: a origem do futebol no Brasil estaria muito 
mais atrelada ao contexto socioeconômico da época. 
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Até por este ranço escravocrata persistente e ativo, a entrada de negros e 

mulatos no futebol não foi facilitada, como nos mostra Mario Filho em seu O Negro 

no Futebol Brasileiro (2003), publicado originalmente em 1947 e que chamaremos a 

partir daqui de NFB, tal qual autores como Soares (2001). Até então, os escretes 

eram formados em sua maioria por “jogadores claros, bem brancos, havia até 

louros nos times, ia-se ver: inglês ou alemão. Poucos morenos. Os mulatos e os 

pretos, uma raridade, um aqui, outro ali, perdiam-se, nem chamavam atenção” 

(MARIO FILHO, 2003, p. 29). 

Entre os obstáculos colocados, destaca-se que “os negros não podiam 

derrubar, empurrar, ou mesmo esbarrar nos adversários brancos, sob pena de 

severa punição: os outros jogadores e até os policiais podiam bater no infrator” 

(SOARES, 2001, p. 35). A necessidade de se adaptar acabou por se tornar um 

diferencial do jogador negro – e futuramente do brasileiro – em relação ao estilo 

europeu. A narrativa posicionou o NFB na direção de obras modernistas como as de 

Gilberto Freyre, que buscavam entender e interpretar o que fazia o brasileiro, de 

fato, se sentir brasileiro. E que viam na miscigenação das raças como um aspecto 

positivo e característico de nossa sociedade. Freyre, por sinal, escreveu o prefácio 

da primeira edição, destacando o livro de Mário Filho como uma “contribuição 

valiosa para a história da sociedade e cultura brasileira”. 

 

“Sublimando tanto do que é mais primitivo, mais jovem, mais elementar, 

em nossa cultura, era natural que o futebol, no Brasil, ao engrandecer-se 

em instituição nacional, engrandecesse também o negro, o descendente 

de negro, o mulato, o cafuzo, o mestiço. E entre os meios mais recentes – 

isto é, dos últimos vinte ou trinta anos – de ascensão social do negro ou do 

mulato ou do cafuzo no Brasil, nenhum excede, em importância, o 

futebol.” (FREYRE, 1947 apud MARIO FILHO, 2003, p. 25). 

 

A tomada de Mário Filho (2003) como plataforma para outros estudos, no 

entanto, gera divergências. Soares (2001) critica a excessiva utilização do livro pelo 

que chama de “novos narradores”, ou seja, uma crítica aberta aos atuais 

pesquisadores que se utilizam do NFB sem um rigor científico necessário, como 
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suporte na formulação de hipóteses sobre futebol, racismo e identidade. O autor 

acredita que “a narrativa de NFB mais se aproxima do campo do romance, do conto” 

(SOARES, 2001, p. 17), de forma que sua estrutura traz “uma história mítica que vai 

sendo atualizada adequando-se às demandas de construção de identidade e/ou às 

denúncias antirracistas” (id., p. 13). Não se trataria, portanto, de um estudo histórico 

ou sociológico; a questão racial teria ganhado um destaque maior do que realmente 

teria para alimentar a produção do mito da nação, unida em harmonia, rumo ao 

progresso. 

Não foi à toa que o futebol “transformou-se no primeiro professor de 

democracia e de igualdade” (DAMATTA, 1994, p. 12) por valorizar aspectos como o 

mérito, talento, esforço e lealdade ao invés da classe social pura e rasa. Para se 

tornar viável em um país tão desigual, o futebol precisou que importantes vínculos 

fossem desfeitos. “Da desigualdade imposta nasceria criativamente o estilo 

brasileiro de futebol. Os negros inventaram o drible e a ginga de corpo por serem 

‘obrigados’ a evitar o enfrentamento e o contato corporal com os brancos.” (SOARES, 

2001, p. 35). Mais do que nunca, a máxima “o acontece no campo, fica no campo” se 

fez valer: “esse estranho jogo que, dando ênfase ao desempenho, democraticamente 

produzia ganhadores e perdedores sem subtrair de nenhum disputante o nome, a 

honra ou a vergonha.” (DAMATTA, 1994, p. 12). 

Uma coletividade, altamente dividida, passa a ter elementos com a qual se 

identifica e tira proveito das conquistas como conjunto – a vitória de um time 

representa a vitória daquele grupo de pessoas: do bairro, da cidade, do estado, e 

assim por diante. Algo considerado por Roberto DaMatta (1994) como incomum no 

cotidiano nacional, cuja população acostumou-se a criticar as instituições 

justamente por não se ver representado por elas. Críticas estas que são absorvidas 

e utilizadas historicamente pela mídia brasileira a partir da primeira metade do 

século XX. 
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Mídia e futebol 

 

Como já vimos, no início do século XX o futebol galgava seus primeiros 

passos no Brasil, que tinha o remo como o esporte mais popular da época. Mas 

tanto o futebol quanto o remo tinham pequena ou nenhuma cobertura dos grandes 

jornais da época. Isto porque era tratado por eles como assunto de menor 

relevância (COELHO, 2004). 

 

“A primeira cesta no Brasil, o primeiro saque. Tudo foi registrado. Tudo 

meio a contragosto. Porque nas redações do passado – e isso verifica 

também nas de hoje em dia – havia sempre alguém disposto a cortar uma 

linha a mais dedicada ao esporte. [...] Gastar papel com gols, cestas, 

cortadas e bandeiradas nunca foi prioridade. Nem no Brasil, dito país do 

futebol, que só teria revista esportiva com vida regular nos anos 70.” 

(COELHO, 2004, p. 8-10). 

 

Com a possibilidade da amplitude da cobertura que o jornalismo 

especializado oferece, a área esportiva começou a ganhar força quando surgiram os 

primeiros veículos voltados somente para aquela área: em princípio, os diários 

esportivos. Neste sentido, Coelho (2004) destaca o papel do Jornal dos Sports, criado 

pelo jornalista Mário Filho na década de 1930 e considerado o primeiro diário 

exclusivamente dedicado aos esportes no país. Há de se destacar o papel do rádio 

que, até a chegada da televisão, era o principal meio de comunicação no que se 

refere à transmissão das competições, em especial, do futebol. Sua flexibilidade de 

transmissão lhe permitia chegar aos locais mais remotos e em horários diferentes 

do engessado material impresso. A Rádio Nacional, por exemplo, “chegava aos mais 

distantes lugares do país com as transmissões do futebol carioca. É o que explica 

Flamengo e Vasco serem até hoje potências como torcida em todo país”. (COELHO, 

2004, p. 32). 

Mas desde a popularização da TV entre os brasileiros, as emissoras de 

televisão se tornaram a principal referência na transmissão de conteúdos 
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relacionados ao esporte, em especial o futebol. Finger e Oselame (2014, p. 460) 

destacam uma pesquisa de 2011 que apontava a preferência de 72% dos brasileiros 

pela TV para buscar informações sobre futebol, um percentual “quase quatro vezes 

maior do que a preferência pelo rádio AM e FM – companheiro frequente dos 

torcedores nos estádios e citado por 21% dos entrevistados.” 

Nota-se, a partir destes números, uma predominância do futebol no que se 

refere à cobertura esportiva realizada pela mídia brasileira. Ainda de acordo com a 

pesquisa do Ibope citada pelas autoras, o futebol representa 92% da audiência, muito 

acima do vôlei, por exemplo, que possui 24%. O que inegavelmente faz movimentar, 

todos os anos, uma quantidade expressiva de recursos entre os clubes, atletas, 

agentes, organizadores, patrocinadores e emissoras de televisão. E que por certo 

justifica a presença a massiva do assunto no espaço dedicado à cobertura esportiva. 

A título de exemplo, em 2015, os organizadores do Campeonato Inglês de 

futebol negociaram com as emissoras britânicas os direitos de transmissão das 

temporadas 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 por mais de 5 bilhões de libras 

esterlinas, o que hoje representaria, em reais, mais de 20 bilhões. Uma quantia 

ainda mais assustadora se enfatizarmos novamente que ela se refere somente ao 

valor pago pelas emissoras britânicas, e que aumentarão ainda mais quando os 

direitos forem negociados com as de outros países interessados. 

Vemos a reunião das quatro características de poder – econômico, político, 

coercitivo e simbólico – apresentadas por John Thompson (1998, p. 25) e capazes de 

“intervir no curso dos acontecimentos e em suas consequências”, além da 

reformulação do valor da notícia e do consumo da mesma, a partir de pressupostos 

do jornalismo pós-industrial (DIAS; MOREIRA, 2014) junto ao conceito clássico de 

dominação midiática propostas por Marcondes Filho (1986). 

No caso brasileiro, o dinheiro recebido por meio das negociações com as 

emissoras de televisão torna-se importante para a operação diária dos clubes, já 

que boa parte destes apresenta-se em situação financeira delicada e com baixo 

aproveitamento dos potenciais de receita. Cria-se, a partir disto, uma relação de 
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dependência com o dinheiro da TV e o risco de submissão, dos clubes e 

campeonatos, aos anseios da televisão licenciada para transmitir o evento. 

 

“A TV Globo tem os direitos exclusivos do Campeonato Brasileiro desde 

1995. Os direitos tiveram valorização desde 1997. Os clubes pensaram que 

iriam aumentar seus dividendos com o dinheiro da TV, mas não criaram 

campeonato suficientemente lucrativo para que a televisão dele 

precisasse. Ao contrário, hoje são os clubes que dependem da televisão.” 

(COELHO, 2004, p. 63). 

 

Autores como Coelho (2004) e Barbeiro e Rangel (2006) acreditam a 

cobertura futebolística feita pela mídia brasileira, empenhada na promoção de 

partidas, campeonatos, clubes e atletas de futebol, acabou limitando o registro diário 

à fórmula pouco criativa, repetitiva, de acompanhar o dia-a-dia dos treinos e às 

entrevistas coletivas dos jogadores. “Infelizmente, a pauta na imprensa esportiva 

virou burocracia, refém de horários, processos industriais. Podemos até falar que o 

esporte hoje é pautado pela agenda.” (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 26). Uma culpa 

que pode ser dividida com a crescente preocupação da assessoria de imprensa dos 

times, que limita o acesso aos treinos e seleciona os jogadores a serem 

entrevistados. Mas que passa a exigir do repórter esportivo, cada vez, uma 

criatividade e sensibilidade para apurar melhor as informações e registrar uma boa 

história: “Geralmente a notícia vence pelo cansaço. A boa pauta aparece num dia e 

desaparece no outro, sem ninguém notar. Porque exige esforço cotidiano até dos 

profissionais mais criativos.” (COELHO, 2004, p. 80). É justamente nesta (falta de) 

tentativa de encontrar soluções na produção da pauta que a fórmula de buscar o que 

dá audiência prevalece, favorecendo diretamente os clubes com o maior número de 

torcedores e os atletas que se destacam. Não à toa os principais ídolos do futebol 

brasileiro “possuem” uma espécie de editoria dentro da editoria, especializada 

cobrir detalhes da vida pessoal, como novos cortes de cabelo, tatuagens e 

relacionamentos. Mas até onde a mídia pode se prestar a este papel?  Tal 

relação de projeção na mídia se estabelece, como nota Helal (2003), a partir de uma 

série de recursos, acionados ao se narrar a participação destes ídolos postulantes a 
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herói numa partida, num evento esportivo, num fato marcante de sua carreira. 

Destaca-se, de sobremaneira, a tentativa de aproximação que se faz, nas narrativas, 

da trajetória do atleta em destaque com a do arquétipo clássico, onde a superação 

de desafios leva o público a se sentir representado, tocado, como se o exemplo de 

perseverança de seu herói fosse motivação suficiente para que o sujeito possa 

superar seus próprios desafios. Para sintetizar tal exemplo, apresentamos a seguir 

uma breve trajetória, histórica e midiática, de Neymar Jr. 

 

Neymar Jr. e a carreira heroico-midiática 

 

Nascido em 05 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes (SP), Neymar da 

Silva Santos Júnior é o primogênito do casal Neymar da Silva Santos e Nadine 

Gonçalves da Silva Santos. Seu pai também foi jogador profissional; atuou por 

equipes interioranas Brasil afora, mas teve de encerrar a carreira aos 32 anos por 

conta do desgaste das lesões e, principalmente, para administrar a carreira do filho, 

conforme o depoimento de Neymar Jr. aos jornalistas Beting e Moré (2013, p. 18) 

que escreveram a biografia dele. A figura do pai aqui já ganha o peso, nesta relação 

primária “pai-jogador” versus “filho-torcedor”, de referência, de modelo a ser 

seguido, o que posteriormente seria reforçado na relação “pai-conselheiro” versus 

“filho-jogador” quando afirma que “foi meu pai quem me apresentou à bola. E foi por 

acompanhá-lo em mais uma partida dele como jogador que comecei a realmente 

jogar futebol, e não apenas correr atrás da bola, como se fosse um brinquedo 

qualquer.” (BETING; MORÉ, 2013, p. 31). 

 Essas relações são importantes no processo de identificação com o 

público: o fato de, desde muito novo, ter o pai como ídolo, conselheiro no futebol e na 

vida, faz de Neymar Jr. mais humano: o ser “extraordinário” que também tem seus 

ídolos, que também compartilha dos mesmos devaneios dos seres “comuns”, que 

também precisa de conselhos para viver melhor e obter sucesso.  
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Curiosa é a expressiva ausência da figura da mãe neste processo de 

identificação – só o fato dos autores Beting e Moré (2013) não incluírem qualquer 

relato de Nadine na biografia por certo já nos diz muito. A mãe, na maioria das 

vezes, apareceu em relatos que se referem à criação, à manutenção da ordem e 

cuidado do lar. A centralidade na importância do pai para o sucesso profissional de 

Neymar Jr. é notável. 

Destaca-se também, entre as primeiras dificuldades e desafios relatados 

na biografia, uma passagem (id., p. 28) em que Neymar Jr., com apenas quatro 

meses, sobreviveu a um grave acidente de carro sofrido pela família em junho de 

1992, na descida da serra entre Mogi das Cruzes e a Baixada Santista. Diferente do 

pai, que sofreu múltiplas lesões nas pernas, o filho escapara praticamente ileso, 

com “um pequeno corte na cabeça”.  

Ressalta-se, nesta passagem, o tom “milagroso” da narrativa concedida 

pelo pai – que o próprio título do capítulo sugere em “por um fio”. O pai acredita que 

a resistência ao acidente foi o sinal da “luz divina” que paira sobre o filho: “Graças a 

Deus e às pessoas que nos ajudaram depois do ocorrido, o nosso menino o 

sobreviveu àquele acidente. Como o Juninho sempre diz: ‘Deus nos iluminou 

naquele dia. E deste então, e antes disso também’.”. (id., p. 30). 

É esta “luz divina”, que surge do relato do acidente, que conduz a figura de 

Neymar Jr. na biografia como alguém que foi escolhido, que atravessou o tênue 

limite entre a vida e a morte com apenas quatro meses porque parecia destinado, 

não só por escolha pessoal, mas também por escolha divina, a ser o herói 

futebolístico brasileiro que todos buscavam. 

 

“Campbell explica que as “provações são concebidas para ver se o 

pretendente a herói pode realmente ser um herói. Será que ele está à 

altura da tarefa? Será que é capaz de ultrapassar os perigos? Será que 

tem a coragem, o conhecimento, a capacidade que o habilitem a servir?”. 

(HELAL, 2003, p. 23-24). 
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A chegada ao Santos Futebol Clube se deu a partir da observação de Zito, 

ex-jogador do clube nas décadas de 1950 e 60. Seguindo a recomendação dele, o 

Santos ofereceu a Neymar Jr. seu primeiro contrato aos onze anos. O impacto foi 

imediato: embora franzino, sempre atuou uma categoria acima de sua idade e até 

mesmo forçou o Santos a criar uma nova categoria, a sub-13, exclusivamente para 

adequar a então promessa. Com apenas 13 anos, recebeu a primeira grande 

oportunidade de deixar o futebol brasileiro. Em 2006, o Real Madrid convidou 

Neymar Jr. e seu pai para passarem 19 dias na Espanha. No período de testes, o 

atleta chamou a atenção do clube espanhol ao marcar 27 gols, mas em conjunto 

com a família, recusou a oferta que segundo o pai, em seu relato, era “parecida com 

a que o Barcelona tinha feito pelo Messi quando garoto.” (BETING; MORÉ, 2013, p. 

54). 

Com a permanência assegurada no Santos, Neymar Jr. estreou 

profissionalmente em 07 de março de 2009, aos 17 anos, contra o Oeste de Itápolis 

pelo Campeonato Paulista. Em 2010, surge uma nova oportunidade de deixar o clube 

rumo à Europa. O interessado da vez era o inglês Chelsea. Apesar das altas cifras, 

Neymar Jr. e seu pai foram convencidos a ficar pelo presidente do Santos, Luís 

Álvaro de Oliveira Ribeiro. O relato do próprio Neymar, sobre o que disse Luís Álvaro 

numa reunião para tratar do assunto, é simbólico: 

 

“No meio da conversa, o presidente apagou a luz e apontou uma cadeira 

vazia: ‘Essa é a cadeira do grande ídolo esportivo nacional. Desde a morte 

de Ayrton Senna ela está assim, vazia. Se o Neymar Jr. ficar no Santos e 

recusar a proposta do Chelsea, dará o primeiro passo para sentar-se 

nela’”. (id., p. 113). 

 

O ano de 2010 também marcou a estreia definitiva do atleta com a camisa 

da seleção brasileira principal. Após a fracassada participação na Copa do Mundo de 

2010, o futebol brasileiro clamava por mudanças. Com a chegada do técnico Mano 

Menezes, Neymar Jr. fez sua primeira aparição já na primeira partida da seleção 

após a Copa. Foi um dos destaques da vitória sobre os Estados Unidos num 

amistoso realizado em agosto. 
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O início da participação de Neymar Jr. na seleção marca, segundo sua 

biografia, as maiores aproximações da figura do atleta com o jeito de ser brasileiro, 

característica importante no processo de identificação com o público e com o modelo 

de herói futebolístico brasileiro, que se apega ao jeito alegre, malandro, ousado, 

criativo, jovem na essência, como uma a criança que encara como uma brincadeira 

a responsabilidade de carregar a esperança tupiniquim. 

Também marca o reconhecimento do próprio Neymar Jr. ao chamado, ao 

compromisso heroico de resgatar o orgulho do escrete nacional e dividir o feito com 

todos os brasileiros: “Quero ganhar uma Copa do Mundo para o povo do meu país. 

Quero também trazer uma medalha olímpica. [...] Por isso sonho com o Mundial de 

2014 e com uma medalha olímpica no Rio de Janeiro, em 2016.” (BETING; MORÉ, 

2013, p. 139, grifo nosso). 

Apesar de já integrado à seleção principal, Neymar aceitou participar do 

Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Peru entre janeiro e fevereiro de 

2011. Foi o artilheiro da campanha que deu ao Brasil o 11º título da competição. Os 

nove gols marcados pelo jogador ajudaram o Brasil a se classificar para a disputa 

dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde o time encabeçado por Neymar Jr. 

fracassou na tentativa de conquistar o ouro olímpico na modalidade. 
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Figura 1: Revista Placar - Edição de Outubro/2012 

 

Com o fracasso olímpico aumentaram as críticas quanto ao estilo de jogo, 

considerado “cai-cai”, jargão aplicado aos jogadores que simulam quedas para 

ludibriar a arbitragem com a marcação incorreta de faltas. A fama poderia ter 

subido à cabeça do jovem prodígio da nação. Na contramão das críticas, a revista 

“Placar” chegou a retratar o contexto da época com a publicação de uma capa em 

que Neymar Jr. aparece, numa fotomontagem, crucificado (Figura 1). 

Aproximando-o à figura de Jesus, “Placar” não só entendeu que Neymar Jr. 

era digno de tal comparação como também equiparou a situação de ambos como 

mártires. Ambos teriam de passar por sacrifícios à custa de pessoas que “não 

sabiam o que estavam fazendo”. Assim, Neymar Jr. precisaria “renascer”. 
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Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2014 

 

A Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, serviria de redenção para o 

atleta. Na conclusão da graduação em que trabalhamos juntos (IENCO, 2016) como 

orientando e orientador, estão análises deste momento histórico tanto do futebol 

brasileiro quando do jogador em questão.  

Com base na interpretação na teoria dos signos de Charles Sanders Peirce4 

a partir da interpretação de Lucia Santaella (2008)5, desenvolveram-se análises de 

jornais e revistas que evidenciavam construções mito-midiáticas da imagem de 

Neymar Jr. diante do público brasileiro. Basta recuperar aqui duas capas de jornais 

distintos – analisadas na época – que praticamente evidenciam as mesmas 

interpretações simbólicas de Peirce e Santaella (Figuras 2 e 3).  

A provação única terminou em tragédia: uma lesão nas costas, após um 

choque com o lateral colombiano Camilo Zuñiga, encerrou precocemente a 

participação de Neymar Jr na Copa. Em princípio, o acontecimento por certo 

representaria o fim da oportunidade de se consagrar como herói numa Copa do 

Mundo disputada em nosso país. Em outras palavras, poderia simbolizar o 

adiamento da confirmação de Neymar Jr. como herói.  

Consolida-se assim, na ausência de Neymar Jr., a figura de uma seleção 

brasileira que “deixou” de ser Brasil, que entrou em descrédito e gerou 

desconfiança entre os brasileiros.  

                                                           
4 Para Peirce, “um signo ou representâmen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a 
alguém isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido.” (PEIRCE, 2010, p. 
46). 
5 Com base nas três propriedades formais que consolidam o signo (sua qualidade, existência e seu caráter de lei), Santaella 
(2008, p. 12) afirma que “pela qualidade, tudo pode ser signo, pela existência, tudo é signo, e pela lei, tudo deve ser signo”. 
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Figuras 2 e 3: Jornais Folha de S. Paulo e O Globo, ambos de 05 de julho de 2014, dia seguinte à lesão de Neymar 

Jr. na Copa do Mundo no Brasil. 

 

Uma seleção que teria de apelar para elementos mais distantes dos 

normalmente valorizados na brasilidade, como a sorte e a fé, ao invés da suposta 

competência inata, do talento e da malandragem. Coincidentemente a mídia 

explorou a figura do zagueiro David Luiz como um leão que entra em cena “rugindo” 

pela atenção dos brasileiros. É como se ele próprio, por intermédio da mídia 

brasileira analisada semioticamente, estivesse respondendo à pergunta “a quem 

podemos recorrer?” diante de tanto desamparo e descrença. 

Conforme concluiu-se em pesquisa anterior (IENCO, 2016), ao sair lesionado 

nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2014, Neymar Jr. reuniu condições que o 

antecipavam como herói futebolístico nacional em um momento que, se levássemos 

em conta a jornada do herói de Campbell (1995), significaria justamente o contrário: 

a lesão por certo representaria mais uma – e provavelmente a maior – provação em 

sua jornada. 
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Acontece que a derrota para a Alemanha por 7 a 1 no desenrolar da 

participação brasileira naquele mundial, sem a presença do atleta, catapultou a 

condição de Neymar Jr., dentro de sua narrativa na imprensa brasileira, como 

jogador insubstituível, inquestionável, como o único jogador entre os 23 convocados 

que seria capaz de parar de frear o ímpeto alemão, mesmo se tratando de uma 

seleção pentacampeã jogando dentro de seus domínios. “Como se, no momento de 

sua precipitada e forçada saída, toda a esperança de conquistar o hexacampeonato 

naquele momento tivesse se esvaído, pelo menos da forma como os brasileiros 

preferem jogar futebol.” (IENCO, 2016, p. 72). 

É nesse ponto que as figuras de Neymar Jr. e Brasil se misturam, se 

completam a ponto de um ser a metonímia do outro. É como se ausência de Neymar 

Jr. naquela fatídica Copa realizada no Brasil simbolizasse justamente a ausência de 

Brasil. Neste sentido, o que poderia ser mais valioso para um ídolo que postula o 

heroísmo do que ele próprio se consolidar, com o crivo da mídia, como um símbolo 

de nossa nação? 

Ao desafiar a histórica interpretação da jornada de Campbell alinhada com 

as narrativas dos heróis futebolísticos nacionais pela imprensa brasileira, ou seja, 

da necessidade de ser campeão da Copa do Mundo para se consolidar como herói, 

Neymar Jr. tornou-se inquestionável na seleção brasileira sem sequer ganhar uma 

medalha ou troféu junto à seleção. Pelo contrário: sagrou-se herói saindo do 

gramado de Fortaleza (CE) carregado pelos maqueiros. 

 

Neymar Jr. na Olimpíada de 2016 

 

Se a jornada do herói ainda prevalecesse, a próxima oportunidade de 

consolidação estaria reservada para 2018, na Copa do Mundo da Rússia. Dada a 

dinâmica e volatilidade da carreira de um jogador de futebol, quatro anos 

representam um tempo enorme. Uma lesão poderia mudar tudo em questão de 

segundos, simbolicamente como a mesma que tirou o atleta da Copa de 2014. 
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No entanto, a década reservou ao Brasil a oportunidade de receber os 

primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul da história em 2016. Se para outras 

seleções mundiais a modalidade do futebol masculino não é atrativa, a ponto de a 

competição ser disputada com times sub-23 (com a exceção de três jogadores 

profissionais), para o Brasil sempre foi uma obsessão: a seleção pentacampeã 

jamais conquistou o ouro olímpico. 

A importância dada à competição foi tamanha que Neymar Jr. sequer 

disputou a Copa América Centenário, realizada nos Estados Unidos um mês antes 

(julho de 2016). O fracasso da seleção comandada por Dunga, que substituiu Mano 

Menezes para disputar a Copa América 2015, no Chile, custou não só o emprego do 

treinador, mas também a tranquilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

pressionada a dar respostas sobre uma seleção que, meses antes, foi goleada pela 

Alemanha.  

Como Tite foi a escolha para “resolver o problema” da seleção principal, 

coube ao técnico que vinha treinando a equipe júnior, Rogério Micale, de comandar o 

Brasil no torneio olímpico em agosto de 2016. Depois de dois empates por 0 a 0 com 

Iraque e África do Sul na fase de grupos, a seleção olímpica resgatou o sentimento 

de angústia e pessimismo de meses atrás. 

Na última partida da fase de grupos, o Brasil corria o sério risco de ser 

eliminado dos Jogos Olímpicos com nenhuma vitória sequer. Porém, dependia 

apenas de si para se classificar e fez o dever de casa: goleou a Dinamarca por 4 a 0 

e ofereceu um alento ao torcedor. Nas quartas-de-final, o Brasil reencontrou a 

Colômbia, o mesmo adversário do jogo que resultou na lesão de Neymar Jr. durante 

a Copa de 2014. O déjà vu era óbvio, mas o atleta “sobreviveu” e o Brasil venceu com 

tranquilidade, 2 a 0. 

O Brasil não tomou qualquer conhecimento de Honduras nas semifinais, 

despachando a equipe da América Central em uma arrasadora vitória por 6 a 0. 

Capricho do destino ou não, o ouro olímpico seria disputado no Maracanã 

simplesmente por Brasil e Alemanha. O fato de serem times sub-23 por certo 
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esfriaria a tentativa de apagar o que houve em 2014, mas por certo o interesse era 

outro: o ouro olímpico, inédito, estava acima de qualquer revanche. 

 

“Conte, carioca, quando este sábado virar lenda, que você estava no 

Maracanã – mesmo que seja mentira. Na praia, nos botecos, nas ruas, 

rememore deliciosamente: você viu Neymar Jr. avisar que também estava 

lá; gritou o nome do camisa 10 antes do golaço de falta; calou-se por um 

milionésimo de segundo quando os alemães empataram em 1 a 1 e 

levaram o jogo para a prorrogação e os pênaltis. Lembre como pulou 

porque era pentacampeão mundial. E como, quando o capitão converteu o 

angustiante quinto pênalti e fez 5 a 4, você saiu do chão também porque 

era, enfim, campeão olímpico de futebol masculino.” (LOZETTI; SCHMIDT; 

ZARKO, 2016). 

 

Assistimos a uma final disputada nos mínimos detalhes, onde cada lance 

teve sua importância – como as três bolas alemãs que acertaram a trave e poderiam 

ter mudado o curso da história. História esta que caminhou a favor dos brasileiros e 

de Neymar Jr., escolhido como o último cobrador da disputa de pênaltis, critério de 

desempate adotado por conta do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. 

O resgate da discussão sobre a antecipação do herói Neymar Jr., já em 

2014, ajuda a entender o quão simbólica é a imagem da última cobrança e seu 

desenrolar, que definiu o inédito título brasileiro. Inquestionável no posto de único 

jogador capaz de representar a brasilidade, naturalmente a cobrança decisiva 

precisaria passar por pés capazes de carregar tamanha responsabilidade. 
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Figura 4: Folha de S. Paulo de 21 de agosto de 2016 com Neymar Jr., em destaque, chorando após a vitória 

olímpica. 

 

 

Ninguém melhor do que um jogador em busca da redenção, em busca da 

resposta aqueles que duvidavam dele. Curiosamente, tamanho anseio, visível na 

expressão corporal e na reação pós-gol – o choro de joelhos – é capaz de uma 

provocação de peso semelhante: o peso desta cobrança se deu mais pelo fato do 

ineditismo da possível conquista, coletiva, ou seria por que, pessoalmente, Neymar 

Jr. precisava acertar a meta para ratificar aos demais o posto de protagonista e de 

herói antecipado, porém não confirmado? 

 

“Brilhou no campo, chamou a responsabilidade na quinta e decisiva 

cobrança na decisão por pênalti e deixou o recado ao deixar o gramado. 
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Emocionado, Neymar desabafou, ao bom estilo Zagallo: “Olha, tenho muita 

coisa para falar, mas ainda não encontrei palavras. Eu só tenho a 

agradecer a Deus, minha família, amigos, companheiros, pelos momentos 

difíceis na competição, onde fomos criticados. O quanto falaram da gente, 

respondemos com futebol. É uma das coisas mais felizes que 

aconteceram na minha vida. E agora, faz o quê? Vão ter que me engolir!” 

(LOZETTI; SCHMIDT; ZARKO, 2016). 

 

Em termos de sua narrativa na imprensa, a repercussão do título olímpico 

aproximou Neymar Jr. novamente da saga clássica do herói de Campbell, com o 

retrato de um herói consolidado ao compartilhar com seu povo, quase que 

individualmente – exacerbado pela monopolização das capas com a sua figura, a 

alegria de uma conquista inédita. Se levarmos em conta o coletivo, o ouro olímpico 

pode não ter o peso de uma Copa do Mundo, e talvez daqui a alguns anos, seja de 

importância menor diante de outros futuros títulos. 

Estar entre os campeões olímpicos, simbolicamente, estabelece a ponte 

que faltava ao jogador, mesmo que em alguns momentos ganhasse características 

das “vedetes da grande imprensa”, os novos olimpianos de Morin (1981, p. 105). Ao 

marcar o pênalti decisivo no Maracanã, Neymar Jr. é possível dizer que ele passou a 

fazer parte dos olimpianos no imaginário dos brasileiros. 
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O PODER DO HERÓI EMPREGADO NO ARQUÉTIPO RONALD MCDONALD 
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(Programa de Pós-Graduação em Comunicação) 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016. 

 

RESUMO: Este artigo analisa a característica do poder do mito encontrado 

no arquétipo do palhaço Ronald McDonald, embaixador da empresa McDonald’s, 

sendo sua função como protagonista da campanha McDia Feliz. São focalizados os 

significados o poder do herói, sendo interpretado pela ação solidaria que a 

campanha emprega. A base metodológica é construída nos conceitos enunciados 

por Joseph Campbell, e concentra-se no estudo do poder simbólico do mito, suas 

características e o valor significativo que apresentam para os propósitos a que se 

destinam. Há também uma abordagem ética da empresa a que se refere. Conclui-se 

que, do ponto de vista do poder do mito, o emprego dos recursos simbológicos, 

mobiliza a população visada e potencializa o discurso que a campanha propõe.  

 

Palavras-chave: Mito, McDia Feliz, Poder do herói, Ronald McDonald, 

Joseph Campbell  

 

ABSTRACT: This article analyzes the myth of the power of the feature found 

in the archetype of the clown Ronald McDonald, ambassador of McDonald's 

company, and its role as protagonist of McHappy campaign. meanings are focused 

on the power of the hero, being interpreted by solidary action that the campaign 

employs . The methodological basis is built on the concepts enunciated by Joseph 

Campbell, and focuses on the study of the symbolic power of myth, its characteristics 

and the significant value they present to the purposes for which they are intended. 

There is also an ethical approach of the company to which it refers. In conclusion, 
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the myth of the power point of view, the use of simbológicos resources, mobilizes 

the targeted population and enhances the speech that the campaign proposes. 

 

Keywords: Mito, McHappy , Hero Power, Ronald McDonald, Joseph 

Campbell 

 

INTRODUÇÃO 

 

O poder do mito e suas representações sociais, tem tido abrangências 

significantes e demostrado a importância desses estudos. O que é considerado os 

produtos culturais de massa, transmitem e se alimentam de poder simbólico, bem 

como, seu grande poder de audiência se manifesta a vida real, ou seja, esses 

poderes auxiliam as novas formas dão sentido à vida. Um dos mais poderosos 

instrumentos desta indústria é a propaganda de grandes marcas, existem diversas 

possibilidades para abordar os consumidores e gerar lucratividade ao mercado 

capitalista.  

Através da análise de imagens o presente trabalho organiza um estudo de 

caso que nasce a partir da seguinte pergunta: “De que forma uma campanha de 

solidariedade em prol do câncer infantojuvenil fundada por uma empresa que 

oferece fast foods nada saudáveis gera sentimentos simbólicos, e qual o poder do 

mito ao utilizar a figuração e imagem do palhaço embaixador da marca?” Parte-se 

do pressuposto de que as imagens do palhaço fazem parte de uma estrutura do 

simbólica que evolui com o tempo e se torna capaz de gerar envolvimento, mobilizar 

comunidade e alcançar sentimentos humanos. As imagens são analisadas dentro 

de uma perspectiva simbólica para inferir o grau em que a campanha juntamente 

com o palhaço pode contribuir para modificar o processo de humanização.   

O corpus é constituído de imagens divulgadas quando da realização da 

campanha McDia Feliz, tradicionalmente promovida pela lanchonete McDonald’s que, 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

em algumas edições. A campanha tem o apoio de diversos voluntários e da comunidade 

num todo.   

 

QUADRO TEÓRICO 

 

Dentro do estudo de Joseph Campbell em O Poder do Mito (1999) por meio 

de entrevista cedida para Bill Moyers, que auxiliara no entendimento do poder 

simbólico. Para Campbell, domina quatro funções do mito, a primeira tem a 

finalidade de deparar com os sistemas místicos que produzem mistérios. O autor 

menciona que “os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério”, portando, a 

função mística conduz a revelação do aspecto sagrado. E assim, ele caracteriza a 

primeira função do poder do mito.  

Deste modo, Campbell (1999) coloca como a segunda é a função 

cosmológica, com o intuito do mito como explicação do mundo. A terceira segundo o 

autor é a função sociológica, o mito aqui determina a ordem social como, as leis da 

vida e os princípios éticos. Segundo o autor, o mito se coloca como seria a sociedade 

ideal. A quarta função é a pedagógica, o mito se conduz ao que devemos 

experimentar em vida, alguns caminhos possíveis que podemos seguir. Está relação 

é denominada para Campbell “como viver uma vida humana sob qualquer 

circunstância”.  

Campbell (1999) em sua teoria do monomito, utilizou como base psicológica 

o estudo de Carl Jung (1964). Portando, é necessário apresentar a psicologia 

analítica de Jung para concretizar o entendimento da teoria de Campbell. Sendo 

assim, Jung fornece, três conceitos básicos para sua fundamentação teórica como: o 

inconsciente coletivo, os arquétipos e a interpretação do sonho. Para Jung (1964), no 

primeiro conceito o inconsciente coletivo, é dominado como o que há em comum 

entre a sociedade, o universo psíquico comum, a significação para a forma de 

pensar e agir.  
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Jung (1964), coloca como o segundo conceito os arquétipos, que são as 

estruturas geradoras de imagens, e ressalta eles como “dominantes estruturais da 

psique”. O autor comenta sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos como a soma 

dos instintos. Contudo, Jung observou que a interpretação dos sonhos se torna 

fundamental para a compreensão dos conteúdos do inconsciente. Para Jung “o 

consciente e o inconsciente devem estar completamentes interligados” (1964). A 

autora comenta sobretudo da importância dos sonhos, que devem estar andando 

em linhas paralelas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com base nos conceitos aplicados por Joseph Campbell, o autor nos propõe 

caracterizar o mito do herói como uma busca visionária, onde o herói abandona o 

mundo atual em que vive e segue para um outro destino, para conquistar o que 

faltava para o seu consciente. Para o autor é conquistado o heroísmo, quando é 

superado todas as limitações e, propondo um sentido melhor a humanidade, e além 

disto o herói deve “voltar a nós transfigurar e ensinar as lições que aprendeu sobre 

a renovação da vida”.  

De acordo com o autor Campbell (1997), existem dois tipos de heroísmo, um 

que envolve o ato de coragem ou seja, uma batalha. E, o outro é de evidencio 

espiritual, sendo que o herói adquire essa ciência, por ser de um nível superior da 

espiritualidade humana e retorna a seu lar com esse conhecimento. Deste modo, o 

herói se encontra muito próximo a realidade.  

Por fim, a ideia do herói dispondo em trilhar um caminho e tendo como 

principal objetivo conquistar o mundo e superar suas limitações. Segundo Campbell 

(1997) este conhecimento adquirido pelo herói em sua jornada, deve sobretudo ser 

repassado a humanidade assim, que o herói retorna para sua vida no mundo 

normal. Sendo assim, é demonstrado a função pedagógica do mito. Portando, é 

possível ver o quanto é necessário esse processo de humanização do herói. De tal 
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modo, que podemos enxergar esse processo de aproximação do verdadeiro mundo 

na campanha McDia Feliz, criada pelo Instituto Ronald Mc Donald, e protagonizada 

pelo palhaço conhecido como Ronald McDonald.  

O Espaço da Família foi criado nos Estados Unidos em 1992, no âmbito da 

Ronald McDonald House Charities (RMHC), e tornou-se um sistema internacional 

presente em mais de 50 países. No Brasil, oferece, a crianças e adolescente, apoio no 

tratamento ambulatorial contra o câncer e também às famílias que acompanham seus 

filhos. O McDia Feliz é uma fonte de arrecadação além do que é recebido por conta de 

doações dos clientes dos restaurantes McDonald’s.  

 

 

Figura 6 Funcionários do McDonald's junto com o Palhaço Ronald McDonald (Foto retirado do site 

mcdiafeliz.org.br/campanha/) 

 

De acordo com o site a campanha é coordenada pelo Instituto Ronald 

McDonald em todo o país e em termos de amplitude, a campanha McDia Feliz é 

considerada a maior do país no combate ao câncer infantojuvenil. Muito mais do que 

uma campanha de arrecadação, o McDia Feliz é uma iniciativa que mobiliza os mais 

diferentes setores da sociedade para contribuir para o aumento dos índices de cura 

do câncer infantil e juvenil no Brasil. O site comenta que em os recursos arrecadados 

em todo o país são revertidos para o apoio de projetos e instituições. O evento consiste 
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em vender sanduíche Big Mac, ao valor em média de R$ 15 (quinze reais) cada. E, desta 

forma leva o lema de transformar Big Mac em sorrisos.  

O protagonista na campanha o palhaço Ronald McDonald, começou sua história 

da empresa em meados dos anos 1960, com o intuito em promover a marca com 

anúncios de televisão e também patrocinar o programa de sucesso da época “O Circo do 

Bozo”, para assim atingir seu público alvo, as crianças. Deste então, o palhaço fez tanto 

sucesso que começou a participar das inaugurações de suas franquias. O nome do 

palhaço surgiu simplesmente por rimar com Donald e ai passou a ser chamado de 

Ronald McDonald.  

 

 

Figura 7 Visual do palhaço em 1963 

 

A primeira aparição oficial do Ronald McDonald surgiu com a oportunidade 

da empresa participar da Ação de Graças, sendo assim, o palhaço foi destaque da 

campanha e teve uma repaginada no visual. O palhaço então caracterizou a marca 
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como um ambiente para diversão e não somente um lugar para se comer 

hambúrguer. Deste forma, em 1967 o McDonald’s nomeou o palhaço como 

embaixador oficial da marca. Contudo, Ronald McDonald de tempos em tempos 

sempre passa por uma transformação em seus vestimentas e visual.  

 

 

Figura 8 Transformações do Ronald McDonald 

 

Portanto, Ronald McDonald atualmente participa de todas as campanhas e 

se faz referência da marca McDonald’s. De tal modo, o conjunto de imagens a 

seguir, foi selecionado para análise do palhaço como embaixador da marca 

McDonald’s e protagonista da campanha McDia Feliz.  
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Figura 9 Publicidade da Campanha McDia Feliz 

 

 

Figura 10 Ronald McDonald protagonizando a comemoração dos 15 anos da Campanha McDia Feliz 
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Figura 11 Ronald McDonald e algumas das celebridades voluntários da campanha ao adquirir o seu BigMac. 

 

 

Figura 12 Ronald McDonald e mais alguns palhaços e voluntários no evento McDia Feliz 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para este estudo foram selecionadas, as imagens apresentadas no tópico 

anterior do Ronald McDonald protagonizando a campanha McDia Feliz, realizada em 

todo território nacional, em parceria com os voluntários e toda a sociedade. 

Procedendo da análise de imagens aplicando o modelo da narrativa mitologica, 

descrita pelo autor Joseph Campbell (1997), dessa maneira compreender, a 

construção dos elementos do poder do herói e semiológicos sendo apontados e 

analisados. 

Portanto, ao utilizar a ideia de que o Ronald McDonald o arquétipo do 

palhaço se relaciona ao herói descrito pelo monomito que, por sua vez, produz a 

ideia de mito, pode-se considerar que sua carga simbólica é significativa. Assim, é 

possível perceber que o palhaço abandona o mundo atual, para protagonizar a 

campanha McDia Feliz, e tonar ela, a sua busca para um mundo melhor e mais 

solidário. É, com isso que podemos observar as novas possibilidades que ele 

encontra, sendo conquistada a ajuda de organizações e voluntários para assim, a 

campanha conseguir ser realizada.  

Desta forma, o palhaço conduz o seu caminho afim de superar todas as 

suas limitações e propor a comunidade o caminho da solidariedade ao humanizar a 

campanha em prol das crianças com câncer infantojuvenil. Logo, vemos que o 

palhaço depara com o seu “eu” e é renovada a figura do herói, empregando 

sentimentos simbólicos na campanha e em seu carácter.  

Diante disso, ao observar o material coletado, podemos caracterizar o herói 

Ronald McDonald, como o herói com produz um conhecimento espiritual, por levar o 

lema da campanha “Transforme BigMac em sorrisos”, gerando fatores que exercem 

seu arquétipo do palhaço, como é conhecido em todas as culturas. Seguindo essa 

idealização, o herói consegue consquistar o mundo e evoluir a campanha em 

realidade, e repassar toda a sua humanização para a comunidade.  
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Desta forma, percebe-se que toda a campanha é consolidade de uma forma 

que todos participam e se solidarizam com as crianças que sofrem com o cancêr. 

Sendo esquecido que a marca que carrega essa campanha, oferece para seus 

consumidores fast foods, nada saudáveis, e conhecidos por usarem produtos 

prejudiciais a saúde humana e, cancerigênos. Logo, isso tudo é deixado de lado, e 

totalmente esquecido da mente do consumidor, ao não propagar nenhum sentido 

simbólico.  

Portanto, vimos que o mito empregado na campanha, é a solidariedade 

conduzida pelo arquétipo do palhaço, a tornar a sociedade atual, mais generosa e 

com isso, ajudar o próximo. Sendo que, o BigMac vendido no dia do evento, e o valor 

pago pelo consumidor, é transformado em “sorrisos” de crianças com câncer. Essa 

contradição é por sinal o poder do herói em deixar como que a marca McDonald’s é 

conhecida por seus lanches de lado e, propagar o que há de melhor na campanha 

com o seu poder simbolico empregado em sua caracterização.  

Conclui-se que, ao analisar todo o emprego do poder do mito, e o emprego 

dos recursos simbológicos no Ronald McDonald, é possível afirmar que a empresa 

consegue deixar escapar todo o seu potencial de fast food, de lado, para frizar e 

mobilizar a população para esta ação solidaria assim, ao potencializar o discurso 

que a campanha McDia Feliz porpõe para sociedade, através do poder do herói em 

seu arquétipo do palhaço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A empresa Mc Donald’s jutamente com o seu embaixador oficial Ronald 

McDonald, criou o Instituto Ronald McDonald, e criou e transformou o evento McDia 

Feliz, reconhecido e admirado pela socieadade, por ser um evento solidário, com o 

seu objetivo alcançado e, assim são os reflexos desta campanha. 

Deste modo a empresa envolve seu público, voluntários, apoiadores da 

campanha, diante da solidariedade, construindo significações e sentimentos que 
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relatam carinho e afetividade com a campanha, pela causa que traz benefícos para 

muitas crianças necessitadas do tratamento.  
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O QUE A IMAGEM QUER :  

DO PICTÓRICO À REPRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL   
 

 Dina Maria MARTINS FERREIRA1 

 

Resumo: Nosso percurso teórico parte da imagem figurativa (retrato, 

desenho e afins) para chegar na imagem simbólica . A imagem figurativa estaria 

ligada à noção de imago que significa a representação visual de um objeto. Mas a 

imagem, mesmo sendo uma representação visual, não pode ser considerada 

veículo de sentido fixo e rígido, pois de uma simples figura e /ou desenho pode-se  

chegar a imagens simbólicas que se tornam representativas de valores sociais em 

um espaço político-histórico. E no mundo simbólico é o imaginário sociocultural que 

se manifesta. Para discutir sobre a passagem da imagem figurativa à imagem 

simbólica utilizamos uma charge que trata da temática da camada de ozônio e seu 

calor carbonizante, em cujo desenho os da elite estão protegidos por uma casa 

suspensa em uma torre de vidro, enquanto os não-privilegiados estão sendo 

carbonizados em sua base.  A escolha de uma charge é proposital, pois de um 

simples desenho, charge representa uma forte crítica social, censora de práticas 

políticas, tendo a capacidade de abordar temas polêmicos como a política, a religião, 

os conflitos sociais etc.  

 

Palavras-chave: imagem figurativa, imagem simbólica, charge. 

 

Considerações 

 

Falar de imagem é percorrer múltiplos caminhos, muitas vezes 

entrelaçados por nós, que ora se harmonizam, ora se apertam , ora se desatam. E 

                                                           
1
 Pós-doutoramento em Estudos da Linguagem , pela Unicamp com co-tutoria em Ciências Sociais, pela Paris V(2009-2010); 
pós-doutoramento em Pragmática pela Unicamp (2002-2003); doutorado pela UFRJ , em Sociolinguística (1995); mestrado pela 
PUCRJ em Letras (1988). Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e pesquisadora 
do Centro de Estudos sobre Atualidade e Cotidiano, Université Paris V, Sorbonne. Autora de 4 livros, organização de 4 livros; 10 
capítulos de livro, artigos nacionais e internacionais.    
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pela multifacetada rede conceitual, nossa primeira preocupação é delimitar os 

sentidos que vamos adotar de imagem, ou seja, figura, visual, pictórico, simbólico e 

afins desse campo semântico. E, como um campo semântico, seus signos 

compósitos vão compartilhar a característica “traço delineado”.  Esse eixo sêmico, 

sem dúvida, não divide a imagem abstrato-mental da imagem concreto-externa, já 

que, ao se pensar em imagem, não se pode separar a percepção mental das figuras 

externas que rodeiam os nossos corredores sociais.  Nada melhor que o próprio 

conceito de signo saussuriano para explicar essa relação: um elemento sonoro 

externo – concreto – pode causar um estímulo mental – abstrato – que nos leva a 

uma idéia. Ilustrando nossa argumentação. Uma figura jornalística de primeira 

página configura um arrastão na praia de Copacabana na cidade Rio de Janeiro, 

imediatamente aquela figura me causa um estímulo mental que me leva à idéia de 

violência e morte. Ou seja, a figura externa, concreta é a estampa no jornal, com os 

traços delineados na fotografia; e a idéia de violência é a imagem mental do 

estímulo recebido pela foto.  

Mas, mesmo não se excluindo a imagem mental da imagem externa, e nem 

poderia, aqui, nosso interesse é partir do visual midiático, mais especificamente da 

charge jornalística, sem dúvida uma imagem externa e concreta. É do externo 

figurativo que se pretende cruzar o simbólico para alcançar à imagem da 

representação – representação do mundo exterior constituída pela manifestação 

simbólica, alimentada pela charge que, por sua própria natureza, critica e denuncia 

situações político-sociais.  

Diante dessa proposta, o que chamamos, primeiramente, de imagem é 

figura, retrato, desenho. Importante deixar claro que, ao nos referir a esses termos, 

não estamos solidificando ou estaticizando sentidos na aparente imobilidade de uma 

imagem que se fixa no papel. Muito pelo contrário, são essas figuras vetores de 

construção de sentidos político-sociais e que, a cada etapa em que são assimiladas, 

vão construindo, sucessivamente, valores, de acordo ao momento e espaço 

históricos em que são consumidas e alimentadas.  
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E é pela imagem, no caso charge, que se alcança outra seara – crítica à 

normatização da diferença. Enquanto o desenho da charge selecionada2 – sob a 

temática da camada de ozônio e seu calor carbonizante mais a relação entre elite e 

não-privilegiados – delineia traços gráficos – imagem figurativo-pictórica –, vão se 

construindo imagens simbólicas que se tornam imagens representativas de valores 

sociais em um espaço político-histórico.   

   

 Imagem figurativa 

 

Imagem vem do latim imago que significa a representação visual de um 

objeto. Tantas avaliações! Platão afirma que imago se refere à eidea, ou seja, a idéia 

da coisa corresponde à sua imagem como sendo projeção da mente; Aristóteles 

considera a imagem como sendo a aquisição pelos sentidos da representação 

mental de um objeto real; já Saussure faz da imagem sígnica uma moeda de dois 

lados, em que uma não sobrevive sem a outra, a imagem externa provocando e 

estimulando a imagem mental. Sem nos determos em questões filosóficas, e não 

delimitando fronteiras entre conceituações de imagem, muitos caminhos e domínios 

se apresentam, fronteiras se entrecruzam.... Se nos vemos impossibilitados de 

limitar conceituações, como início de nossa estrada argumentativa – não 

esquecendo que estamos diante da problemática de quem vem primeiro, o ovo ou a 

galinha –, escolhemos como ponto de partida a imagem externa que se revela 

expressão material, com limites de riscos e traços, de pessoas e de situações, 

desenhada ou fotografada. Figuras concretas não se detêm no limite de suas linhas, 

elas caminham e se expandem para outras imagens, no caso, as simbólicas e as da 

representação – já não mais fronteiriças – de uma situação histórico-política, 

prenhas de valorações sociais. O sentido imagético, seja em qual dimensão o 

vinculamos, está sempre em construção.   

                                                           
2 A seleção da charge não obedeceu a nenhum recurso sistemático; apesar de uma escolha subjetiva, essa subjetividade não 
altera a proposta do artigo; trata-se de uma seleção de leitora assídua de jornal diante de ilustração pertinente ao estudo.  
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Pelo caminho do externo, podemos abocanhar anúncios publicitários, 

revistas, cinema, televisão e assim por diante, pois todas essas estradas atendem à 

representação de um objeto externo, expresso em veículos comunicativos. 

Adentramos, então, na comunicação visual, na medida em que temos uma 

expressão significativa que se utiliza de signos, desenhos, gráficos, etc.; enfim, o 

que pode ser visto pelos olhos humanos. 

E nesse universo da comunicação visual se encaixa a charge. Apesar de 

não estarmos discutindo sobre gêneros discursivos, não podemos deixar de alocar a 

charge como um deles, um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por 

meio de caricatura algum acontecimento atual. Sendo de origem etimológica 

francesa, o termo charge significa carga e, como tal, exagera traços de pessoas e de 

espaços, de tal forma que os torna burlesco, um burlesco contundente em sua 

crítica. Enquanto significado de carga “representa um ataque onde a realidade é 

reapresentada como o auxílio de imagens e palavras” (SANTOS, 2007, serial); aliás, 

um gênero satírico propício a situações de crítica político-social.  

Mais do que um simples desenho, charge é uma forte crítica social, censora 

de práticas políticas; tem “a capacidade de abordar temas polêmicos como a política, 

a religião, os conflitos sociais etc (SANTOS, 2007, serial); e estão quase sempre 

“presentes no dia-a-dia, em jornais, revistas, outdoors, além de provocarem o 

humor e, conseqüentemente, o prazer no leitor.” (PEREIRA, 2006, p.102). 

Junto a seu efeito de desnudar e criticar, reafirmamos que a charge é uma 

imagem pictórica, desenhada por pigmentos, sobre algum suporte, utilizando-se de 

técnicas do desenho. Seria, então, uma imagem pictórica figurativa, representando 

algo existente materialmente: pessoas, espaço histórico-político de manifestos, 

construindo relação entre o produtor e receptor para desvelar o não-manifestado, 

escondido, mas não menos conhecido: 

 

A charge não se limita apenas a ironizar, mas acrescenta ao cômico, 

criado pela deformação da imagem, um dado singular: a crítica, que visa 

levar o leitor a solidificar sua posição acerca de um determinado aspecto 
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da realidade, sendo o foco principal os fatos políticos (SANTOS, 2007, 

serial) 

 

 Imagem simbólica 

 

Se a imagem concreta é composta de linhas desenhadas, sua rede de 

traços lineares vai construindo significados, que, muitas vezes, se organizam na 

configuração da imagem simbólica. A noção de imagem começa a se expandir. 

Chamamos a atenção para essa questão, porquanto estamos trabalhando com 

imagem externa, por princípio de natureza icônica – representação imagética do 

real. No entanto, sua iconicidade não se aprisiona nas fronteiras de seus riscos. 

Segundo Barthes (1989), o simbólico se constrói por sobreposição de 

signos. Ou seja, no primeiro nível significante e significado interagem na 

composição da significação denotativa. O segundo é construído pelo signo do 

primeiro nível, agora o significante do significado acrescentado; é o nível conotativo. 

Já no terceiro nível, o simbólico perfaz o mesmo processo: abocanha o signo 

conotativo, já expandido, e o transforma em significante para um outro significado. 

Enfim, uma escalada ideológica, alimentada pela estratificação sociocultural. Um 

gráfico elucida a gradação de significação3, cuja leitura se faz de baixo para cima:  

 

nível simbólico                     <{[Se]}      So1+ So 2 + So> 

nível conotativo       {[Se]     So1 + So2} 

nível denotativo    [ Se + So1 ] 

                                      

Pelo caráter de estratificação sociocultural de que se constitui o símbolo, 

muitas vezes, damos a ele uma natureza fixa e permanente. Na realidade, o que se 

chama de permanência é a durabilidade que o sociocultural fornece. Símbolo, então, 

se caracterizaria por duas propriedades: durabilidade e equivalência, atributos que 

                                                           
3  Os ícones [ ] indicam o primeiro nível, os { } o segundo e < > o terceiro, uma forma gráfica para indicar a transformação de 
um signo em significante para construção de outro signo.  A disposição das siglas Se (significante) e So (significado) visa à 
configuração da escalada para o símbolo.     
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já demonstram a fluidez de seus limites, sem com isso negar a morfologia cultural 

que o constitui: 

  

Símbolos são diversamente vividos e valorizados: o produto dessas 

múltiplas atualizações constitui em grande parte os ‘estilos culturais’ (..) 

[e] como formações históricas, essas culturas não são mais 

intercambiáveis; estando já constituídas em seus próprios estilos, elas 

podem ser comparadas no nível das Imagens e dos símbolos. (ELIADE, 

1996, p. 173). 

 

A durabilidade simbólica está na natureza do convencional, o que torna o 

símbolo denso e difícil de se desmantelar no percurso histórico. Na medida em que 

se entende símbolo como cristalização e solidificação de significado cultural, o 

processo de simbolização pressupõe possibilidade de estabilização de significados 

em detrimento dos significantes que deslizam pelos instantes sociais. Um exemplo 

auxilia este percurso argumentativo: coroa é aquilo que se coloca na cabeça de 

pessoas homenageadas, líderes, nobres, reis, rainhas, enfim, é um objeto que 

indica que o sujeito que a usa sobre sua cabeça é importante; não levando em 

consideração se temos em vista a época dos faraós, dos césares, da nobreza 

europeia em séculos áureos e atuais, coroa simboliza, desde o antes até o agora, 

pelo menos no mundo ocidental, a realeza, isto é, o ‘estar-acima-de’. Os 

significantes mudam, mas o eixo da significação simbólica pode atravessar outros 

tempos e espaços porque se atém à significação ‘estar-acima-de’. O movimento 

simbólico ancora-se em formas concretas, performatizadas a cada época, que se 

expandem abstratamente em direção ao significado: coroa dos césares de louros, 

coroa da Rainha Elizabeth II de ouro e pedras preciosas de formato triangular 

ovalado são morfologias históricas específicas, que expandem seus significados em 

direção à significação trans-histórica do ‘estar-acima-de’.  

É nesse processo que se estabelecem os resíduos da significação 

simbólica: duráveis, uma vez que significações de vida cultural não são trituradas e 

dissolvidas imediatamente à passagem do arado do tempo; resíduos encravados 
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nos sulcos culturais, cujas marcas profundas de expansões significativas são 

relembradas em significantes adequados a seu contexto histórico.   

Junto à questão de durabilidade do significado simbólico, a própria 

etimologia do termo símbolo já ratifica sua natureza ecológica – reaproveitamento 

de significações. O vocábulo grego sýmbolon (syn, junto, com, e ballein, atirar, 

lançar) tem  o  sentido de   

 

‘lançar com’, arremessar ao mesmo tempo, ‘com-jogar’. De início, 

símbolo era um sinal de reconhecimento: um objeto dividido em duas 

partes, cujo ajuste, confronto, permitia aos portadores de cada uma das 

partes se reconhecerem. O símbolo é, pois, a expressão de um conceito 

de equivalência” (BRANDÃO, 1986, p. 38) (grifo nosso). 

 

Ao se permitir a equivalências de significado, o símbolo não se imobiliza no 

tempo e espaço em que se manifesta. Sua natureza estável (e não eterna) mais a de 

“com-jogar” significações permitem que caminhe em busca de contínua 

manifestação no espaço histórico, social e político em que está vivendo.   

Ratifica-se, então, que a imagem simbólica construída na imagem 

desenhada significa pela durabilidade e equivalência de significações: durabilidade 

que tanto pode estar na repetição dos traços desenhados, quanto na das 

significações; e equivalência que se apresenta na dimensão abstrata dos 

significados, que busca na relação com outras formas significativas um modo de 

existência. Nenhum dos movimentos – concreto para abstrato e abstrato em busca 

do concreto – se faz mais relevante do que outro, nenhum pré-existe ao outro, pois 

estão em contínuo e complexo entrelaçamento. Concreto e abstrato, forma e 

conteúdo constituem-se como fios de uma rede que se configura na própria 

tessitura de suas linhas. Não há ponto de saturação na reticulação significativa, uma 

vez que “é situada e sensível a fatores contingentes de coordenadas espácio-

temporais que marcam sua produção (...) É dispersão e disseminação em um 

interminável processo” (RAJAGOPALAN, s/d, p. 3).  
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Até aqui demonstramos que a imagem desenhada por linhas pode construir 

imagem simbólica: primeiro uma imagem figurativo-pictórica no patamar da forma, 

cuja expressão esparge o simbólico, que tanto se articula por linhas quanto por 

conteúdos – entendo-se conteúdo como uma teia de valorações socioculturais. 

Como estamos no universo da mobilidade das fronteiras de linhas e sentidos, a 

imagem simbólica pode construir imagens representativas do social, até porque a 

natureza de equivalência do símbolo assim o permite, ou seja, significações 

exaladas nas linhas desenhadas fogem para o mundo social em busca de figuras e 

situações a que possam representar. É a equivalência lutando no tatame político-

social.  

 

Imagem da representação social  

 

E chegamos ao mundo da representação. Já que o símbolo é construção 

sociocultural, a representação também se faz socioculturalmente, dirigindo-se ao 

espaço político: espaço é história e história é manifestação política.      

Na medida em que estamos buscando atingir a imagem charge como ponto 

de convergência entre imagem pictórica, simbólica e representativa, fragmento do 

discurso de Fernando Henrique Cardoso4, então presidente do Brasil, levanta 

questões da representação política:  

 

É cada vez mais difícil harmonizar, dentro do espaço público, a atuação 

dos agentes sociais e as identidades culturais. Esta é a essência das 

dificuldades que enfrentam os instrumentos clássicos da representação, 

porque muitas demandas, embora legítimas, são parciais e não refletem o 

conjunto de valores vinculados a uma identidade econômico-cultural. A 

pólis fragmentou-se; a mediação política, na qual está assente a idéia 

mesma de democracia representativa, já não cumpre, senão 

imperfeitamente, sua função de transformar interesses individuais em 

coletivos.  

                                                           
4 Palestra intitulada “A revitalização da arte da política”, Universidade de Stanford, 1996.  
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Diante da imperfeição de uma representação ideal, é o simbólico que entra 

em ação para suprir tal deficiência. Daí a capacidade polissêmica do simbólico de 

preencher inúmeras representações. Mesmo que o simbólico entre em ação na 

representação, há o embate entre individual e coletivo, pois, como afirmou Fernando 

Henrique, muitas vezes, a imperfeição da representação está “na função de 

transformar interesses individuais em coletivos”.  Durkheim questiona sobre a 

relação entre individual e coletivo. Para o autor, o coletivo  

 

tem mais estabilidade que as sensações ou as imagens (...) porque as 

representações coletivas são mais estáveis que as individuais, pois 

enquanto o indivíduo é sensível até mesmo a pequenas mudanças que se 

produzem em seu meio interno ou externo, só eventos suficientemente 

graves conseguem afetar o equilíbrio mental da sociedade (DURKHEIM, 

apud MOSCOVICI, 2001, p. 48).    

 

Quando se atribui ao coletivo a propriedade de estabilidade, podemos  

conectá-lo à durabilidade do símbolo, notificando mais ainda o porquê da contínua 

exigência do social pelo simbólico. Se a significação simbólica é durável, essa 

durabilidade irmana-se à estabilidade, atributos muito próximos. É nesse patamar 

que muitos interesses individuais ocupam o lugar do coletivo, já que a simbologia 

está ali para assessorar esse percurso. Tanto é, que uma figura individual, muitas 

vezes, representa o coletivo, seja ela realmente representação do coletivo ou do 

interesse individual. A simbologia, por si só, preenche os espaços da história, do 

social e do cultural: o corpo representante ali se estabelece. O próprio Durkheim, 

mesmo na dicotomia individual e coletivo, reconhece a difícil dissociação entre os 

dois patamares:  

 

Pode-se perguntar se as representações individuais e as coletivas não 

deixam, entretanto, de se juntar, pelo ato de umas e outras serem 

igualmente representações e se, na seqüência dessas semelhanças, 

algumas leis abstratas não seriam comuns aos dois reinos. Os mitos, as 
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lendas populares, as concepções religiosas de toda sorte, as concepções 

morais etc exprimem uma outra realidade que não a individual; mas pode 

ser que o modo pelo qual elas se atraem e se repelem, se agregam ou se 

desagregam, seja independente de seu conteúdo e se prenda unicamente 

à sua qualidade geral de representações (DURKHEIM, 1963, p. XVIII) 

(DURKHEIM apud MOSCOVICI, 2001, p. 59). 

 

Para além das leis abstratas em torno da representação, existe o corpo 

individual da representação que escapa às leis abstratas, apesar de ser alimentado 

e construído pelo mesmo – símbolos, mitos, crenças, desejos. Mas o jogo não 

termina na relação individual e coletivo, porquanto “as representações coletivas 

[vão] dar lugar às representações sociais”(MOSCOVICI, 2001, p. 62). Como afirma o 

autor,  

 

uma sociedade moderna se manifesta e se expressa pela comunicação. 

Nesse sentido, representação social não é apenas o reflexo de um 

coletivo, perfilado como preestabelecido e estático ou até como substrato 

do social, mas sim um processo de contínua construção nas interações 

em que se processam. As representações sociais são mais que suportes 

individuais ou grupais pelo simples e complexo fato de que são 

elaboradas no curso das trocas e de interações políticas (MOSCOVICI, 

2001, p. 62).    

  

E ao se abordar interações políticas, não se pode deixar de lado a figura que 

desempenha o papel de representante nessas interações. É nesse instante que a 

questão da corporificação na/da representação social entra em cena. Se a 

representação social, muitas vezes, se faz por um indivíduo, o patamar individual 

não se desvincula do conceito da representação social; surge o indivíduo que tem 

voz, corpo e face, inserido em espaço sócio-político; é um indivíduo cujo corpo é 

constituído por linhas, rabiscos, que se faz em imagem pictórica, e que exala 

imagem simbólica para alcançar a imagem representativa de um social.   

O corpo na representação social oferece uma tríade conceitual: 

corporalidade, corporeidade e corporificação, vetores que se modalizam dentro da 

figura representante.  Corporalidade estaria ligada ao corpo propriamente dito, à 
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carne que enfeitiça, que se deixa tocar pela emoção; é “o corpo que, na energia de 

seu movimento vital, produz sua textualidade” (SOUZA, s/d). Corporeidade estaria 

para uma relação icônica entre o corpo sensível, carnal e a imagem que dele se 

projeta; é “o corpo como imagem, referência ou inspiração, denotado em processos 

descritivos ou modalidades plásticas que recuperam a imagem do corpo humano 

quer figurativamente, quer de modo a diluir, em maior ou menor grau, as 

referências corporais” (SOUZA, s/d); enfim uma imagem do corpo que projeta idéias 

socioculturais do cotidiano em que habita. Junto à corporeidade – valores 

expressivos do corpo em sua exterioridade  está a corporificação – ambas em 

estatuto da fisicalidade , que se evidencia como “construção de uma partitura 

corporal” (SOUZA, s/d) dentro de uma cena político-social, cujo corpo se move 

conotativamente, performatizando, construindo e reivindicando significados 

ideológico-político-sociais.     

Spivak (1994), ao formular dois processos constituintes da representação – 

“falar por” e “re-presentar” –, nos mostra a relevância do corpo na representação 

social. A figura representante tem de re-presentar, ou seja, re-(a)presentar seu 

corpo, cujas linhas e contornos, seu desenho e sua fotografia devem refletir a 

imagem simbólica necessária para que sua representação social seja eficaz aos 

interesses do momento histórico-político.  Um exemplo significativo está em Franz 

Fanon (s/d)):  

 

 

 

A figura apresenta corporalidade negra, cuja corporeidade está em sua 

história – indivíduo que viveu na Argélia, que sofreu a exclusão por ser negro e por 

estar na posição de colonizado;  esses ingredientes  fazem  sua  corporalidade  

reconhecida e identificada com representação da negritude colonizada que lutou 

pela inclusão. A imagem da representação social se valida na corporificação. 
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O que a imagem quer? 

 

 

 

Com base na charge de Angeli (Jornal Folha de S.Paulo, 13 de abril de 2007, 

A2), perguntamos o que a imagem significa, o que quer e o que faz; indagação que 

nos permite duas posições do olhar: o percurso significativo da imagem enquanto 

objeto visto/construído/assimilado por sujeito; e a imagem subjetivada, a imagem 

como agente social.   

No primeiro caminho – a imagem objeto-charge –, verifica-se a imagem 

pictórica, a desenhada por um conjunto de cores e traços. Configura-se um casal em 

cima de uma torre de vidro, olhando para outras torres que se distribuem em um 

espaço citadino tendo em vista a aglomeração de torres-residência. A casa de vidro, 

onde se encontra o casal, é sustentada por uma coluna alta, cuja parte de cima é 

aureolada por uma corrente pontiaguda. Abaixo da coluna, uma multidão de 

‘pessoas’ de cor amarronzada, cor do início da carbonização do corpo humano, com 

braços para o alto, tentando subir pela coluna. Começa o processo significativo da 

imagem pictórica ao se aliar ao lingüístico, cujo papel é o de expandir o significado 

das linhas riscadas.   Independentemente do linguístico, a fisionomia do casal mais 

a distribuição das ‘casas’ em uma cidade futurista são a do casal do desenho 

animado Os Jetsons. Associações de sentido foram acionadas. O mundo conotativo 

invade os riscos do desenho.  
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Para elucidar uma das muitas associações, vale resumir o ‘universo da 

família Jetsons’. Os Jetsons retratam uma família em uma fantástica visão do 

século XXI, época onde robôs e aparelhos super-modernos tornaram a vida mais 

fácil e engraçada. (Temos de lembrar que a produção da série original terminou em 

1957, ou seja, meados do século XX, daí a ideia futurista do século XXI). No mundo de 

Os Jetsons, as pessoas vivem boiando, sem contato com o chão; o chefe de família 

entra em casa e nem precisa andar até a poltrona, pois uma esteira rolante faz o 

papel de suas pernas. Eles são servidos por um robô que aperta botões em uma 

máquina que solta pastilhas com gosto de proteínas de sanduíches, verduras e 

chocolates. Nessa família a superioridade é evidente, já que lapida o ‘homem’ com 

tanta perfeição e privilégios que o cachorro é um robô com sentimentos, mas que 

pode ser desligado quando se quiser.  

Uma reprodução ‘fotográfica’ de uma família futurista, imediatamente 

revela o presente do século XXI: a elite é salva pela tecnologia e os não-privilegiados 

morrem carbonizados pelo calor da camada de ozônio; a elite é salva pela 

possibilidade de ter acesso às benesses econômicas, de ter um animal de 

estimação, conhecido como companhia afetiva do ser humano, que pode ser 

desligado por um botão. Os não-privilegiados estão impedidos de se salvar, pois não 

conseguem escalar a alta coluna, e, mesmo que consigam, não vão ultrapassar as 

garras de ferros pontiagudos.  

A imagem simbólica das diferenças sociais no Brasil se constrói: os 

privilegiados em cima e os não-privilegiados embaixo. A vida ‘não real’ de Os 

Jetsons seria o símbolo das facilidades daqueles que as podem alcançar, e os 

braços descarnados, quase carbonizados, simbolizam o povão – imagem da 

segregação e da exclusão. E por essas simbologias (e outras tantas que poderiam 

ser discutidas) vai se edificando a representação de uma situação sócio-política 

brasileira.   
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Desconstruindo os sentidos simbólicos e representacionais da segregação, 

exclusão, Santos (2006) nos auxilia em suas proposições sobre diferença e 

desigualdade. Para ele, “desigualdade é um fenômeno sócio-econômico, a exclusão 

é sobretudo um fenômeno cultural e social, um fenômeno de civilização” (SANTOS, 

2006, p. 280-1). No entanto, nas práticas sociais esses dois patamares se misturam, 

já que, por exemplo, uma pessoa que está em desigualdade de poder aquisitivo, 

classe dos pobres em relação à dos ricos, pode sofrer exclusão devido a normas 

culturais de que o valor de uma pessoa está pela capacidade de bens adquiridos: “as 

práticas sociais, as ideologias e as atitudes combinam a desigualdade e a exclusão, 

a pertença subordinada e a rejeição e o interdito” (SANTOS, 2006, p. 282).  

A charge junta os dois fenômenos: há a desigualdade de classes, entre 

ricos e pobres, estes abaixo e aqueles acima, ao mesmo tempo que a segregação se 

efetiva, haja vista a corrente de ferro pontiagudo que impede os pobres de uma 

entrada no universo dos privilegiados. Como Santos especifica, “o grau extremo da 

exclusão é o extermínio (...) o grau extremo da desigualdade é a escravatura” 

(SANTOS, 2006, p. 282). Se quisermos verificar a imagem simbólica da exclusão, 

temos as linhas e cores que desenham as ‘pessoas’ de braços esquálidos, já 

carbonizando. Qual o consumidor, pelo menos aquele que conhece um pouco de 

história ou até tenha assistido a muito filmes da II Guerra Mundial, que não faz a 

equivalência simbólica entre os braços e corpos da figura-charge com os corpos dos 

campos de concentração?  O grau extremo da exclusão é enfatizado pelo lingüístico 

“quando nos alcançarem estarão derretidos”, um alcançar que é um não-alcançar, 

já que estarão exterminados pelo calor.  

A idéia de extermínio é tão clara, que até a garra pontiaguda entre os dois 

níveis nos leva a pensar sobre o universalismo da diferença; em outras palavras, a 

diferença está aí, não se discute, qual é o problema? Quem não cabe em 

determinado degrau social é, por princípio, eliminado do topo.  Como diz Santos 

(2006, p. 283),  

 

o dispositivo ideológico de gestão da desigualdade e da exclusão é o 

universalismo, uma forma de caracterização essencialista que, 
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paradoxalmente, pode assumir duas formas na aparência contraditória: o 

universalismo antidiferencialista que opera pela negação das diferenças e 

o universalismo diferencialista que opera pela absolutização das 

diferenças. 

 

A charge não está pleiteando o antidiferencialismo que opera pela negação 

da diferença. Muito pelo contrário, o que se verifica é a absolutização das diferenças, 

uma posição social determinista que afirma: – a diferença existe, vai continuar 

existindo e não tem solução –, que o digam as garras pontiagudas, ao negar a 

possibilidade do movimento de inclusão. A charge, nesse momento, é a 

representação social do sistema de exclusão social, um sistema que assenta o 

essencialismo da diferença e que cientifica a normalidade das diferenças. Instaura-

se o universalismo da diferença.   

Para confirmar a simbolização cultural – agora na sua imagem 

representacional da absolutização da diferença –, o símbolo se manifesta mais 

condensado, retratando o abastecimento social do qual se utiliza. Um exemplo 

pragmático, dos corredores do cotidiano, é o caso de uma aluna durante um debate 

sobre a exclusão social: você sabe, professora, que a minha empregada tirou a filha 

da escola justificando sua atitude com muita certeza e afirmando que pobre não 

precisa estudar; vai morrer pobre mesmo e precisa trabalhar desde criança. 

Assertivas como essas refletem e sedimentam valores socioculturais por gerações, 

posições que os sujeitos vão assumindo e incorporando. Essencialismo e 

normatização imobilizam a movimentação oscilante, positiva ou negativa, própria 

das  diferenças de classe.  

E como o próprio desenho caricatural indica, a charge se expressa pela 

ironia, cuja prática humorística se esteia na crítica política. No humor caricatural 

habita o riso e a violência.  O riso está na ambigüidade propositalmente contraditória 

entre o que é dito e o sentido que se quer passar (BRAIT, 1996). Talvez o riso esteja 

na convergência de duas temáticas que divergem: o que a família Jetsons tem a ver 

com a camada de ozônio? O que uma vida fácil e tecnológica de uma família do 

século XXI, configurada por um desenho animado, tem a ver com a seriedade com 

que os cientistas advertem sobre o aquecimento terrestre e suas consequências? 
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Um desenho animado se junta à ciência? Que disparate! O disparate provoca o riso. 

Constitui-se a ambigüidade. E disparate em ambiguidade começa a construir o 

sentido da crítica 

Mas o disparate do riso também se junta à violência, cujos recursos da 

esgrima de linguagem estabelecem a derrisão do significante, ou seja, “mistura de 

humor com violência” (COURTINE, 2003). No verbal, “Não tema querida! Quando nos 

alcançarem estarão todos derretidos pelo aquecimento global”, o termo “derretido” 

nos conscientiza das conseqüências no real. No não-verbal, a argola de ferro 

pontiaguda, que impede a salvação daqueles que estendem o braço em busca de 

socorro, se alia à cor amarronzada da queimadura; e na relação do imagético com o 

verbal, os braços pedintes  amarronzados de queimadura designam o “derretido”.  

Desigualdade de temas e desigualdade de situação revelam a exclusão, 

porquanto ironia se faz a expressão da diferença – diferença essencializada e 

universalizada pela fronteira do ferro pontiagudo. Enfatizando: no riso está a 

insensibilidade (BERGSON, 1983) que naturalmente o acompanha; e na violência, a 

dor. A ironia é uma estratégia de sentido, de maneira a fazer sentido não só para 

mim, mas também para o outro.  Enquanto o riso está no efeito de sentido da prática 

imagética, a violência está na prática social. E parece que é isso que a charge se 

propõe: interpretação do sentido que se expõe até a chegada a um sentido invertido. 

Não importando em que categoria estejamos, a comicidade não se realiza fora do 

humano. Como diz Bergson (1983), comicidade é um toque no humano que leva ao 

riso: ou ao espanto sofrido ou ao espanto atônito. O riso fica na superfície e a ironia 

entra na crítica e na denúncia de uma situação social.  

E assim inicio o segundo caminho, o de considerar a imagem – não mais só 

pictórica, simbólica, representativa – não como um objeto, mas como um agente 

social.  Pelo riso, pela violência e pela denúncia a imagem age: ela quer e faz a 

denúncia, intervindo na absolutização da diferença. Situada em um contexto 

histórico-social, a imagem-charge promove não só a interação entre os riscos e 

cores e o sujeito social, mas também, e principalmente, dá voz e movimento às 

figuras. 
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Com diz Walter Benjamin (2001), a linguagem do homem tem a capacidade 

de dar nomes, no entanto haveria outras linguagens mesmo que não tenham a 

capacidade designadora? Para ele também os objetos falam ao homem, são os 

‘ontos’ que fazem o homem dar nome e sentido. Se as coisas têm essa capacidade, 

elas também são agentes de sentido.  O objeto também olha o homem e não apenas 

o homem olha o objeto: 

 

Designar para quê? A que se comunica o homem? Mas esta questão no 

homem será diferente das de outras comunicações (linguagens)? A que 

se comunica o candeeiro? E a montanha? E a raposa? A resposta é a 

seguinte: ao homem. Não se trata de um antropomorfismo. A verdade 

desta resposta manifesta-se no conhecimento e talvez também na arte. 

Além disso: se o candeeiro, a montanha e a raposa não se transmitissem 

ao homem, como os denominaria ela? Mas denomina-os: ele comunica-

se denominando-os. A quem se comunica? (BENJAMIN, 2001, p. 180-1). 

 

Podemos considerar a força comunicável dos objetos, na medida em que 

são eles que provocam a força criadora do homem designativo. Essa posição – 

objeto atuando –não tira do sujeito sua intervenção no mundo, mas também não 

anula a força actancial dos objetos, nesse caso, censores dos sentidos de mundo. Os 

objetos estão ali, à nossa frente, construídos ou não pelo homem, e que, de alguma 

forma, geram agências. Podendo analisar sentidos nos objetos, por que esses 

sentidos não podem ser vetores de agência? “A linguagem comunica (...) pura e 

simplesmente uma comunicabilidade” (BENJAMIN, 2001, p. 183), e é no processo de 

comunicabilidade que o objeto também se faz parceiro-agente do sujeito: 

 

As diferenças entre as linguagens são as dos media que, por assim dizer, 

se diferenciam segundo a sua densidade, ou seja, gradualmente: e isso 

tanto no sentido da densidade do comunicante (...), como no do 

comunicável (...) na comunicação (BENJAMIN, 2001, p. 183).  
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O objeto seria o comunicável e o homem o comunicante, que pela interação 

constituem o processo da comunicabilidade. Se comunicabilidade é interação, 

ambos os elementos que a constituem são vetores da práxis comunicativa.   

Como aborda Mitchell (2005), muito se fala da imagem-ação com suspeita 

de fetichismo, de idolatria, de animismo e ou até como personificação. Não é dessa 

ação que está se falando, e muito menos da imagem tratada como um sinal mudo e 

silencioso, incapaz de fala, de som ou negação. O que se está propondo é a imagem 

que quer uma voz enunciativa: 

 

Todos os executivos de propaganda sabem que algumas imagens, usando 

o jargão “tem pernas” – isto é, elas parecem ter uma surpreendente 

capacidade de gerar novas direções e mudanças surpresas em uma 

campanha publicitária, como se tivessem uma inteligência e motivações 

próprias (MITCHELL, 2005, p. 31) (tradução nossa)5. 

 

Poderia haver também uma grande tentação de entender a imagem como 

um agente de manipulação. Não se nega tal percurso, no entanto, o que se quer 

ratificar é que a imagem não é necessariamente apenas representação e/ou 

simbologia do que retrata, mas também um ato, um agente. Tanto é possível esse 

caminho que a charge se faz um ato de crítica, um agente de violência, um soco no 

estômago ao sermos ‘despertados’ pela denúncia da absolutização da diferença. As 

imagens, não só a charge, não poderiam ser agentes de poder de um desejo, o 

modelo do subalterno de ser interrogado, ou ser convidado a falar? Na seria a 

imagem-charge o poder do fraco, poder esse que corresponderia a um forte desejo. 

Parece-me, que a charge dá voz aos subalternos que estendem seus braços 

esquálidos para cima, gritando – estamos aqui.  

Não há dúvida de que o representacionalismo é um lamento de um desejo 

não realizado, ou seja, a representação é o único pretenso caminho de se acessar a 

essência, já a ela não alcançamos: 

                                                           
5 Every advertising executive know that some images, to use the trade jargon, “have legs” – that is, they seem to have a 
surprising capacity to generate new directions and surprising twists in an ad campaign, as if they had an intelligence e and 
purposiveness of their own.  
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A tese do representacionalismo é, ao mesmo tempo, uma lamentação e 

uma expressão de desejo. Ela é um gesto de lamentação porque afirma a 

incapacidade dos seres humanos de apreenderem o mundo numenal tal e 

qual [...] Por outro lado, ela também é uma expressão de um 

desejo, pois elege   como   condição ideal da linguagem a  

total transparência (RAJAGOPALAN, 2003, p. 31).  

 

 Mesmo que representação social seja vista como um retrato do real e não o 

‘real’, é por essa ausência de essência que a imagem age. “A imagem quer em 

termos da falta” (MITCHELL, 2005, p. 37)6 e querendo a falta, por ela age.  E a figura 

charge age: pela falta de ar condicionado, de proteção de uma casa alta com janelas 

de vidro, pela falta de instrumentos para destruir a argola de ferro pontiagudo; pela 

falta, grita.    

Imagem é mais do que um desejo de olhar para elas como veículos de 

sentido ou instrumento de poder. “Imagens querem ser admiradas e prestigiadas 

como belas; elas gostariam de ser adoradas por muitos amantes. Mas acima de 

tudo, elas querem uma espécie de comando acima do comandante”7 (MITCHELL, 

2005, p. 36). Na querência do desejo, sua ação. 

Uma imagem não é só um desenho, ou uma fotografia; uma rede de 

rabiscos não é em vão na prática social. Da figura pictórica o caminho é muito 

complexo até chegarmos à rede interminável de imagens que se constrói e se 

modifica a cada momento em que se estabelece no espaço histórico-político. Tanto 

faz se apelamos pelo etnocentrismo do sujeito que comanda a produção e o sentido 

da imagem; a imagem também tem o poder de criar outras falas e outros corpos. 

Sejam imagens externas, da ordem do pictórico, simbólico e representacional, 

sejam imagens mentais, elas se conectam pelo eixo de “traço delineador”, um 

delinear da significância de mundo.  

 

                                                           
6 (...) the picture wants in terms of lack. 
7 Pictures would want to be worth a lot of money; they would want to be admired and praised as  beautiful; they would want to 
be adored by many lovers. But above all they would want a kind o mastery over the beholder.  
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O Brasil a partir do Movimento Brasil Livre: imagens de uma 

comunidade imaginada.1 

 

Júlia FRANK DE MOURA 

Universidade Estadual do Centro-Oeste
2
 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso do 

Movimento Brasil Livre nos vídeos de seu primeiro ano de publicações no canal do 

YouTube, para se chegar a uma imagem de Brasil formada por eles, ou seja, a 

criação de uma comunidade imaginada através das falas do movimento. A análise é 

realizada com o subsídio de conceitos desenvolvidos por autores como Benedict 

Anderson (Comunidades Imaginadas) e Eric Hobsbawn (Nacionalismo), além das 

ferramentas metodológicas de Eni Orlandi. Na pesquisa são analisados três campos 

semânticos de enunciados do MBL (campo Brasil Cuba x Brasil EUA, campo da 

liberdade e campo do machismo), que juntos produzirão um sentido final e 

revelarão a imagem de Brasil que o movimento forma através de seu discurso. 

 

Palavras-chaves: Nacionalismo, Comunidades Imaginadas, Análise do 

discurso. 

 

Introdução 

 

Uma infinidade de movimentos políticos vem surgindo no Brasil, a maioria 

deles impulsionados pelas jornadas de manifestações em 2013. Estes movimentos 

ganharam mais visibilidade devido à última eleição para presidente, na qual Dilma 

Rousseff foi reeleita com 51,6% dos votos. Também ficaram mais intensos em 

                                                           
1
 Trabalho orientado pelo Professor Doutor Eduardo Yuji Yamamoto, da UNICENTRO. 

2
 O artigo é fruto do trabalho de conclusão de curso da autora, realizado em 2016 na UNICENTRO. 
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virtude das campanhas pelo impeachment da presidente, que acabaram levando ao 

seu afastamento e, então, o impeachment de fato em 2016. Alguns desses 

movimentos já obtiveram grande repercussão nacional, até mesmo internacional 

em alguns casos, e muitos seguidores, sendo a maior parte do público formado por 

jovens
3
. Como principais características desses movimentos estão: o fato de serem 

formados e liderados majoritariamente por jovens
4
; fazerem uso intensivo de redes 

sociais digitais e canais virtuais para dar publicidade às suas manifestações e 

opiniões; apresentarem uma rede virtual de colaboração que se estende desde a 

cessão de imagens e vídeos de outras localidades do Brasil, a venda de produtos e 

doações para a sua causa política, dentre outras.  

Um dos movimentos mais conhecidos é o Movimento Brasil Livre (MBL), 

que surgiu no final de 2014 e, em menos de um ano, já era conhecido em todo país. 

Formado e liderado por jovens, este movimento utiliza o YouTube como uma das 

principais formas de comunicação com o seu público e, através dos vídeos, ganha 

seguidores e apoiadores para seus ideais. Apesar de se considerar apartidário e 

defensor da liberdade, definida por eles próprios, o MBL não possui um discurso 

neutro, visto que sua produção de significados através da linguagem e 

representações acaba por transparecer algumas questões ideológicas
5
, como em 

todo discurso, e o movimento as propaga através de seus vídeos na internet, que 

começaram a ser publicados em seu canal no final de 2014. Analisando 

superficialmente as falas deste movimento nos vídeos, é clara a posição do MBL, e 

sua discordância com um dos principais partidos políticos do país, o PT (Partidos 

dos Trabalhadores), além de outros ideais políticos que o movimento manifesta. 

Porém, em camadas mais profundas de análise é possível chegar à uma imagem de 

Brasil formada pelo discurso do MBL, e é este o objetivo deste trabalho, 

compreender qual seria o Brasil idealizado e considerado mais correto e preferível 

pelo movimento. Justifica-se a escolha do MBL como o movimento representante, 

                                                           
3 Segundo a lei de 05 de agosto de 2013 do Estatuto da juventude, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff,  “são 
consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” 
4 Kim Kataguiri, o líder mais conhecido do MBL tem, atualmente em 2016, 20 anos, assim como Fernando Holiday, um dos 
principais representantes do movimento em discursos e manifestações. Ambos nasceram em 1996. Também é notável que a 
maioria dos seguidores do movimento são jovens, isso pode ser comprovado com uma rápida análise dos comentários nas 
redes sociais do movimento, ou através das imagens das manifestações e discursos organizados pelo movimento. 
5
 Marilena Chauí explica em sua obra “O que é ideologia”, que a ideologia pode ser definida como a ideia de uma classe 
dominante, que passa a ser também a ideia adotada pelas demais classes, se tornando então uma ideia dominante. 
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dentre tantos, e também como objeto de estudo, devido ao seu grande número de 

apoiadores e da ampla visualização que o seu canal no Youtube vem obtendo. É 

pertinente compreender e analisar o discurso responsável por instruir tantos jovens 

brasileiros a concordarem com seus ideais de liberdade e de governo em tão pouco 

tempo. E a importância da pesquisa é justificada, pois ao estudar o discurso de um 

movimento tão atrativo aos jovens do país, estuda-se a própria concepção deste 

público.  

Essa imagem de Brasil, construída discursivamente pelo MBL, é o que o 

trabalho pretende encontrar, através da análise do discurso e de preceitos como o 

do dito e do não dito. O discurso forma esta representação pela construção 

imaginada de uma comunidade, através de recursos nacionalistas presentes nas 

falas do MBL. Para a análise do discurso e da formação desta comunidade é 

necessário que o estudo percorra preceitos teóricos sobre nação e nacionalismo 

definidos por autores como Benedict Anderson, em seu livro “Comunidades 

Imaginadas”, Eric Hobsbawn no “Nações e Nacionalismo desde 1780” e abordados 

no Brasil por autores como Marilena Chauí. Justifica-se a escolha da análise do 

discurso, pois esta se preocupa em responder a questão “como este texto significa” 

e não apenas explanar “o que este texto significa” como faz a análise de conteúdo, 

daí sua principal diferenciação. 

 

Definindo nação e nacionalismo 

 

Em seu livro “Nações e Nacionalismo desde 1780”, o historiador britânico 

Eric Hobsbawn introduz a importância da definição de termos como nação e 

nacionalismo, argumentando a necessidade desses dois conceitos para a explicação 

de importantes fenômenos históricos globais dos séculos XIX e XX. A nação possui 

diversas definições, e o vernáculo passou a ganhar diferentes significados conforme 

o tempo histórico em que era abordado, então Hobsbawn opta por uma hipótese 

inicial, isto é, definir nação como “qualquer corpo de pessoas suficientemente 
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grande cujos membros consideram-se como membros de uma nação” 

(HOBSBAWN, 2004, p.18).  

Benedict Anderson segue uma linha de pensamento parecida, pois define 

nação não como um fato objetivo, pressuposto desde sempre no homem e na 

sociedade, mas como construção discursiva, mais precisamente uma comunidade 

política imaginada, sendo ela limitada e soberana. Para Anderson, uma nação é uma 

comunidade pois unifica seus diferentes membros através de um sentimento de 

camaradagem horizontal entre eles. Ela é imaginada porque muitos deles jamais se 

encontrarão, mas, mesmo assim, sabem de sua coexistência (ANDERSON, 2003, p. 

33). Com a necessidade da criação dessas comunidades imaginadas, teve de surgir 

uma ideologia: o nacionalismo. 

Segundo Gellner, citado na obra de Hobsbawn, nacionalismo é 

“fundamentalmente um princípio que sustenta que a unidade política e nacional 

deve ser congruente” (GELLNER apud HOBSBAWN, 2004, p.18). Trazendo a definição 

de nacionalismo para o âmbito brasileiro, tem-se a autora Marilena Chauí, que em 

seu livro “Brasil, mito fundador e sociedade autoritária”, destaca este conceito sob o 

ponto de vista da representação social: 

 

[...] cada um de nós experimenta no cotidiano a forte presença de uma 

representação homogênea que os brasileiros possuem do país e de si 

mesmos. Essa representação permite, em certos momentos, crer na 

unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo brasileiros, 

e, em outros momentos, conceber a divisão social e a divisão política sob 

a forma dos amigos da nação e dos inimigos a combater, combate que 

engendrará ou conservará a unidade, a identidade e a indivisibilidade 

nacionais (CHAUI, 2000, p.7). 

 

Para Chauí, o termo nacionalismo explica a formação de uma 

representação homogênea a partir de uma situação de heterogeneidade, como a 

descrição de um povo e um território, através do apagamento das diferenças. Isso 

ocorre com grupos, nações, povos, entre outros, transformando-os em o que seriam 
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as, chamadas por Anderson, comunidades imaginadas. Chauí chama a ideologia 

que causa essa representação homogênea no Brasil de verdeamarelismo. 

 A ideologia nacionalista, que seria também responsável pela criação das 

comunidades imaginadas, surge no final do século XVIII e começo do século XIX 

(quando ganha mais visibilidade) e, segundo Anderson, conta com teorias limitadas 

e não muito exploradas. Por isso, diz ele, não é simples definí-la. Este nacionalismo 

seria a ideologia que criara as identidades nacionais e, consequentemente, deu 

origem às comunidades imaginadas. Essas identidades nacionais são responsáveis 

pela criação de sentimentos de união em prol de objetivos ( muitas vezes políticos 

como no objeto em estudo), a partir do momento que unifica essa comunidades 

numa única identidade e cria o sentimento de pertencimento à uma mesma família 

nacional, como o patriotismo ou fanatismo por partidos, times, ideologias, etc. Hall 

cita que “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). É como acontece no Brasil, por exemplo, quando 

define-se o brasileiro de forma generalizada dizendo que o mesmo é receptivo, 

caloroso, gosta de futebol e samba, características muito utilizadas para definir o 

país em publicidades, por exemplo. 

Para alcançar essa unidade, o Estado utiliza-se da educação, impondo uma 

língua oficial e sistemas de representação, chamados de cultura nacional. 

 

[...] a formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como o 

meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura 

homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por 

exemplo, um sistema educacional nacional (HALL, 2006, p. 49). 

 

Essa formação de uma cultura nacional e a criação dos padrões de 

alfabetização são parte das técnicas nacionalistas, que foram se transformando com 

o tempo. O passar dos anos trouxe mais elementos de unificação nacional, que 

antes eram principalmente a língua, o jornal e também o censo, o mapa e o museu. 
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Esse desenvolvimento histórico transformou o nacionalismo não só através de seus 

elementos, mas também na medida em que fez com que ele passasse o poder das 

mãos estatais para diversas fontes diferentes que, hoje em dia, controlam a 

economia mundial, como multinacionais e grandes empresas.  

Uma das formas de se perceber o nacionalismo, portanto, é através do 

discurso, que tenta captar seguidores, impondo a eles ideologias, unindo-os em prol 

de um mesmo ideal, como antigamente era feito por obra do Estado. Um exemplo é 

o MBL que, apesar de se considerar apartidário, também segue ideais que 

considera corretos e une seus colaboradores através de uma ideologia única. Para 

conseguir esse sentimento de pertencimento e lealdade ao grupo deles, seus 

líderes utilizam signos6 nacionalistas em suas falas e imposições presentes nos 

vídeos do canal do movimento no Youtube. Por isso, faz-se importante esta primeira 

compreensão de termos, para que a análise seja acompanhada.  

 

Metodologia 

 

Eni Orlandi, em seu livro “Análise de Discurso: princípios e procedimentos”, 

define etimologicamente “discurso” como “palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando” (ORLANDI, 

2002, p.15). Portanto, como afirma a autora, trabalhos que pretendem analisar o 

discurso não tratarão da língua em si, ou da gramática, mas sim do próprio 

discurso, ou seja, da língua fazendo sentido. 

 

A análise do discurso concebe a linguagem como mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa 

mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 

continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e 

da realidade que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na 

base da produção da existência humana. (ORLANDI, 2002, p.15). 

                                                           
6
 Segundo Hall em “Cultura e representação”, signo pode ser definido como palavras, sons ou imagens que carregam sentidos. 
(HALL, 2006, p.37). 
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Analisando o discurso, é possível compreender estruturantes sociais que 

influenciam – mas também são influenciadas por – falas que preexistem em uma 

determinada sociedade. Estudar essas falas, o modo como elas produzem sentido, é 

também estudar esses estruturantes: “[...] o discurso é o lugar em que se pode 

observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua 

produz sentidos por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2002, p. 17). Com isso, justifica-se a 

escolha da análise do discurso para este estudo, já que ele se propõe a analisar não 

apenas o conteúdo de um texto social, quer dizer, que influencia, porém é também 

influenciado pela sociedade, mas, principalmente, a produção de sentido desse texto 

através de uma ideologia.  

A pertinência da Análise do Discurso, doravante AD, para a análise das 

peças audiovisuais produzidas pelo MBL, deve-se, primeiramente, pelo interesse 

em se identificar a ideologia do grupo, isto é, as determinações sociais, o plano 

histórico, em que ele está inserido. Essa ideologia é determinada pela posição social 

do sujeito enunciador, aquele que se dispõe em frente à câmera para produzir 

enunciados. Essa posição foi conquistada após as jornadas de junho de 2013, evento 

que projetou nacionalmente o MBL como sujeito crível da enunciação. Para reiterar 

essa posição de prestígio nos dias atuais, basta observar a reportagem da revista 

Time 7que elegeu seu líder, Kim Kataguiri, como um dos jovens mais influentes no 

mundo em 2015, ao lado de personalidades como Sasha Obama, a filha do 

presidente americano Barack Obama, e a paquistanesa Malala, conhecida por ser a 

mais nova vencedora do premio Nobel da paz e militante a favor da educação para 

meninas no Paquistão. Segundo a reportagem, essa posição de prestígio foi 

conquistada pelo fato de Kim ter sido uma das personagens  populares nos 

movimentos que levaram mais de 200 mil pessoas para as ruas de São Paulo e pela 

reiteração da ideologia do impeachment e do anti-petismo. Em outras palavras, é 

como se o MBL materializasse um anseio sócio-histórico: esperava-se que alguém 

ocupasse essa posição, naquele momento específico. 

                                                           
7
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Considerando a AD como processo de produção de sentido, compreende-se 

que o sentido não existe em si no discurso, mas sim é determinado por posições 

ideológicas e de acordo com o momento socio-histórico em que as palavras são 

ditas (ORLANDI, 2002, p.42). Segundo Orlandi, a esta relação entre a produção de 

sentido e a ideologia de quem profere o discurso se dá o nome de formação 

discursiva. “A formação discursiva se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição socio-histórica dada – determina 

o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2002, p.43). Ou seja, um dos sentidos do 

discurso é constituido a partir do momento que aquilo que o sujeito diz está inserido 

em uma formação discursiva, se esta mudar, então muda-se o sentido do discurso 

também. 

 

O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz 

se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido 

e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não tem um 

sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações 

discursivas em que se inscrevem. As formações discursivas, por sua vez, 

representam no discurso as formações ideológicas. Desse modo os 

discursos sempre são determinados ideologicamente. (ORLANDI, 2002, p. 

43). 

 

 Por mais que um movimento se autodefina como apartidário e neutro, 

através de seu discurso, que é inserido dentro de uma formação ideológica, ele 

transparece suas ideologias. Essa ideologia assemelha-se àquela analisada por 

Marilena Chauí no livro “Brasil, mito fundador e sociedade autoritária”, o 

verdeamarelismo, já que reforça o protagonismo da classe dirigente (burguesia 

nacional) como protagonista do desenvolvimento social.  

 A análise do discurso na pesquisa será feita com base nos preceitos 

de dito e não-dito. Segundo Orlandi “ao longo do dizer, há toda uma margem de não-

ditos que também significam”. (ORLANDI, 2002, p.82). Esses não ditos, por também 

significarem, precisam ser praticados na análise. Para a análise com base no dito e 

não-dito é importante entender os conceitos de pressuposto e subentendido. Orlandi 
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explica estes dois conceitos utilizando um exemplo: sobre o pressuposto o autor 

exemplifica que “se digo ‘deixei de fumar’ o pressuposto é que eu fumava antes, ou 

seja, não posso dizer que ‘deixei de fumar’ se não fumava antes. O posto (o dito) traz 

consigo necessariamente esse pressuposto (não dito, mas presente)” (ORLANDI, 

2002, p.82). Já sobre o subentendido, utilizando o mesmo exemplo, Orlandi explica 

que: “o motivo, por exemplo, fica  como subentendido. Pode-se pensar que é porque 

me fazia mal. Pode ser também que não seja essa a razão. O subentendido depende 

do contexto” (ORLANDI, 2002, p.82). 

 

Corpus da pesquisa 

 

O Movimento Brasil Livre é um dos principais movimentos criados em 2014 

com as manifestações no Brasil. Uma de suas principais características é ser 

liderado por jovens e fazer uso das redes sociais e da internet para organizar seus 

encontros e protestos. O movimento, que tem a sede em São Paulo, tem como 

principais líderes Renan Santos, Fernando Holiday e Kim Kataguiri, sendo este 

último o mais popular dos três e atual colunista da Folha de São Paulo. Os três 

representantes do MBL frequentemente aparecem nos vídeos, fotos e diversos 

materiais do coletivo na internet e são eles as principais vozes do movimento em 

seus discursos durante os protestos e manifestações.  

O Facebook do movimento, que já ultrapassa 1 milhão e 500 mil curtidas8, 

tem em sua descrição o MBL como sendo: 

 

“uma entidade sem fins lucrativos que visa mobilizar cidadãos em favor 

de uma sociedade mais livre, justa e próspera. Defendemos a 

Democracia, a República, a Liberdade de Expressão e de Imprensa, o 

Livre Mercado, a Redução do Estado, Redução da Burocracia.”  
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O YouTube, de onde são retirados os discursos para a análise deste 

trabalho, é usado como plataforma de comunicação do MBL desde 17 de outubro de 

2014. O primeiro ano de postagens do movimento, que é também o período dos 

vídeos a ser analisado nesta pesquisa, contém 68 postagens, e hoje, o canal já conta 

com 160 vídeos9. A relevância do canal e também deste estudo pode ser medida e 

justificada pela quantidade de visualizações e inscrições que o MBL possui. São 

mais de 18 mil e 529 inscritos e mais de 1 milhão e 650 mil visualizações10. Alguns 

dos vídeos do movimento que serão utilizados na análise ultrapassam as 40 mil 

visualizações, dentre eles destaca-se “01 de novembro: o vídeo que a mídia não quer 

mostrar”, onde são mostradas imagens dos protestos do dia 01 de novembro e 

trechos do discurso do MBL na passeata, que atingiu mais de 145 mil visualizações. 

É difícil mensurar o alcance do movimento, visto que ele está presente 

principalmente na internet, mas a sua parceria com os outros movimentos, como o 

Vem pra Rua e o Revoltados Online, já levou as manifestações que eles organizam 

para mais de 100 cidades em todo o país. Para uma melhor compreensão do sentido 

final de imagem de Brasil formada pelo discurso do MBL, a análise será dividida em 

três campos semânticos11 que se articulam para a produção de um sentido final. Os 

três campos semânticos da análise são: Campo do Brasil-Cuba x Brasil-EUA; Campo 

da Liberdade e Campo do Machismo. O primeiro campo, Brasil Cuba x Brasil EUA, 

aborda a ideia, apresentada através do discurso do MBL, de que os EUA são o 

exemplo bom de país a ser seguido e Cuba é o exemplo ruim a ser evitado, 

construindo uma espécie de termômetro de lados opostos. O Brasil sem o MBL e 

com o PT estaria do lado negativo (perto de Cuba) e o Brasil com o movimento 

estaria do lado positivo (perto do EUA). O campo da liberdade analisa o significado 

da mesma segundo a filósofa Hannah Arendt e, posteriormente através dos 

enunciados, o compara com o significado de liberdade para o coletivo. Neste campo 

ocorre, novamente, uma questão dicotômica do Brasil liberto com o MBL e do Brasil 

preso sem o MBL. O último campo semântico, Campo do Machismo, traz uma 

reflexão da mulher na política e de como isto é abordado nas falas do MBL, onde fica 
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 Informação coletada no dia 04 de novembro de 2016 
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 Campos semânticos refere-se a um conjunto de enunciados que compartilham uma mesma regularidade semântica. 
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evidente mais uma dicotomia: presidente incompetente (presente, com o PT) e 

presidente competente (futuro, com o MBL). 

 

Campo Brasil Cuba x Brasil EUA 

 

Uma das ideias mais recorrentes no discurso do Movimento Brasil Livre é a 

comparação do Brasil governado pelo PT com um país comunista, uma “Nova Cuba”, 

como o movimento costuma citar. Isso se faz perceptível quando o MBL compara o 

Brasil do governo Dilma com países da América do Sul que vem passando por 

momentos difíceis na economia, como é o caso da Venezuela, atualmente governada 

por Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela. Ou até mesmo 

quando compara o Brasil com a própria Cuba. Como exemplo é possível citar o vídeo 

“Veja como funciona a mídia governista12” de 15 de outubro de 2015, quando Renan 

França (um dos três principais líderes do movimento) fala “cabe agora ao congresso 

mostrar pra todos os brasileiros que o Brasil ainda não virou uma Venezuela”. 

Também o vídeo “MBL em Brasília13” de 30 de set de 2015, quando Rubens Nunes 

Filho (participante do movimento) ao lado de Fernando Holiday (líder) fala: 

“infelizmente a presidente da república por motivos óbvios, motivos atrelados à 

Venezuela, vetou o voto impresso”. Sempre citando a Venezuela como um exemplo 

ruim. 

Para a análise que será realizada neste campo semântico foram escolhidos 

3 enunciados dos vídeos que a pesquisa engloba. O primeiro enunciado é retirado do 

62° video do canal, que se chama “Renan Santos sobre as instituições de nossa 

república14” de 07 de outubro de 2015. O enunciado é o seguinte:  

 

“o combate a um partido que trabalha de forma sistemática para destruir 

e desmoralizar as instituições seja comprando parlamentares, seja 

aparelhando desde empresas estatais a orgãos, ministérios, autarquias e 
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13
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em todas as instâncias… A derrota desse Sistema, a derrota desse 

partido, através justamente das instituições, é o que vai nos fortalecer, é o 

que nos fará um dia, se trabalharmos dessa maneira decente, nos tornar 

uma república e uma democracia séria, tal qual os Estados Unidos da 

América.”  

 

Um primeiro olhar sobre esse enunciado já capta seu sentido superficial, de 

difamar e denegrir a imagem do PT, ao dizer que este partido trabalha de forma 

sistemática para destruir e desmoralizar instituições e também de afirmar que a 

derrota deste partido fortalecerá o movimento e o povo. Mas através da análise do 

discurso mais profunda, através do dito e do não dito, do que está implícito e 

suposto, pode-se chegar a sentidos mais profundos. 

Ao citar “é o que nos fará um dia, se trabalharmos dessa maneira decente, 

nos tornar uma república e uma democracia séria”, tem-se como não dito, porém 

implícito na frase, o fato de que se é necessário o MBL para trabalhar de forma 

decente e tornar a democracia séria é porque trabalho decente não é realizado pelo 

PT e não vive-se uma democracia levada a sério no momento no Brasil, segundo o 

movimento. Além disso, uma das partes mais marcantes do enunciado é quando o 

movimento cita como democracia séria o exemplo dos Estados Unidos da América, 

como se ele fosse o que o Brasil almeja se tornar no futuro, uma espécie de modelo. 

Cria-se, portanto, um eixo polar e assimétrico em que todos os qualificativos do 

Brasil atual são colocados no pólo negativo, onde estão os países ditos socialistas, e 

no pólo oposto estão os EUA e os atributos positivos em que o Brasil deveria se 

espelhar para ser uma nação decente, uma espécie de termômetro que representa 

a dicotomia de bom (EUA) e ruim (Cuba). 

O Segundo enunciado escolhido para a análise neste campo é de uma fala 

que parte de uma estrangeira em visita ao Brasil, que acabou participando de 

manifestações organizadas pelo movimento e fazendo uma declaração em seu 

favor, que acaba sendo usada pelo MBL como video atrativo de pessoas no canal. A 

frase saiu do video “como uma estrangeira vê as manifestações no Brasil
15

” de 20 de 

Agosto de 2015 e é a seguinte: “só a baixíssima aprovação da Dilma já teria causado 
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uma reação enorme na Europa. E, aqui, mesmo com 2 milhões de pessoas nas 

ruas, não há resposta dos políticos. As massas que observei no domingo não seriam 

ignoradas na Europa e não deveriam ser ignoradas aqui.” Analisando o contexto 

sociocultural do sujeito da enunciação percebe-se que a frase é dita por alguém com 

as seguintes características: uma europeia, apenas visitando o Brasil, que acaba 

frequentando as manifestações e observando este momento de indecisão que o país 

enfrenta com os olhos de alguém nascido e criado na Europa, com toda uma 

realidade diferente da vivenciada pelos brasileiros.  É possível, através dessas 

formações discursivas, capturar os sentidos subentendidos do não dito nas frases 

dela.  

Se na Europa, isso que o sujeito do enunciado vê com indignação e como 

injustiça (o fato das massas não serem ouvidas, segundo ela) não seria ignorado, o 

pressuposto é que no Brasil tudo isso é ignorado e que a baixíssima aprovação de 

Dilma, segundo ela (e ignorando o fato da presidente ter sido eleita com mais de 

54,5 milhões de votos, informação que a estrangeira provavelmente não sabia), 

deveria ser o suficiente para afastar a presidente do poder na Europa, e como isso  

não é o suficiente no Brasil e por todos esses quesitos anteriormente citados ela 

considera a Europa superior politicamente. E quando esse sujeito da enunciação cita 

que as massas não deveriam ser ignoradas aqui, fica pressuposto na fala dela que o 

Brasil deveria alcançar uma evolução a ponto de ser uma outra Europa e ter seus 

anseios políticos atendidos, como os países europeus têm. Neste video explicita-se 

os dois polos dicotômicos que se formam com a fala da estrangeira. O polo positivo, 

do qual fazem parte a Europa e os EUA, e o polo negativo, no qual estão Venezuela, 

Cuba e onde o Brasil está com o PT e sem o MBL. Apesar de a Europa também ter 

adotado o neoliberalismo, o mesmo ainda é protagonizado pelos EUA, por isso o 

campo semântico leva o nome apenas dos Estados Unidos. 

O terceiro, e ultimo, enunciado a ser analisado neste campo é retirado do 

video “Jean Wyllys analfabeto politico
16

” de 15 de setembro de 2015. É a frase final do 

video, em que Kim Kataguiri manda uma mensagem ao deputado Jean Wyllys, 

sempre lembrado e hostilizado pelo movimento: “Jean, entende uma coisa: não é o 
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socialismo que não existe sem Liberdade, é a Liberdade que não existe no 

socialismo.” O enunciado fala de liberdade, ao mesmo tempo em que critica 

negativamente o socialismo e incita o fato de que Jean Wyllys, seria um “analfabeto 

político”, deputado este conhecido por ser homossexual e defender a comunidade 

LGBT. Cuba é um país conhecido por ser o modelo de economia e política que deu 

errado para os parâmetros das sociedades modernas do ocidente, e por isso é tão 

citada pelo MBL quando o mesmo critica o governo do PT e o compara com 

governos conhecidos como socialistas (Venezuela, Cuba). Ao afirmar que a liberdade 

não existe no socialismo e, já tendo afirmado tantas vezes que, segundo a logica do 

movimento, o governo do PT é um governo socialista, o não-dito da fala deixa 

suposto que não há liberdade no governo Dilma. Como, segundo o MBL, o modelo 

ideal que o Brasil deveria alcançar é os EUA, o movimento acaba se colocando como 

a solução que transformará o Brasil-Cuba (atual = ruim) no Brasil- EUA (future = 

bom). 

 

Campo da Liberdade 

 

Para iniciar este campo é necessário definir Liberdade. Segundo Hannah 

Arendt, filósofa que tem em seus conceitos a “liberdade” como umas das palavras-

chave, para ser considerada livre, uma ação precisa seguir algumas condições: 

 

[...] para que seja livre, a ação deve ser livre, por um lado, de motivos e, 

por outro, do fim intencionado como um efeito previsível. Isso não quer 

dizer que motivos e objetivos não sejam valores importantes em todo ato 

particular, mas sim que eles são seus valores determinantes e a ação é 

livre na medida em que é capaz de transcendê-los (ARENDT, 2007, p.198) 

 

Ou seja, as ações do movimento para alcançarem a tal liberdade plena do 

país deveriam ser livres de intenções de um fim intencionado (impeachment por 

exemplo) e deveram ser capazes de transcender objetivos e motivos. O que se vê na 

Liberdade do MBL é diferente desse conceito de ação livre de Arendt. Para tal cabe a 
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análise de alguns trechos dos vídeos do movimento. Foram, novamente, escolhidos 

3 trechos para a análise deste campo.  

O primeiro trecho é retirado do 51° video do canal, do dia 15 de setembro de 

2015, chamado “Jean Wyllys, analfabeto politico
17

”, vídeo este já utilizado na análise 

do outro campo semântico. A citação do movimento a ser analisada é a seguinte:  

 

“o grupo mais perseguido é sempre aquele que luta pela Liberdade. Foi 

assim na Itália fascista, foi assim na Alemanha nazista, foi assim na União 

Soviética, foi assim no socialismo Cubano e continua sendo assim hoje 

aqui no Brasil com os grupos que hoje lutam contra o partido dos 

trabalhadores.”  

 

O que fica evidente na fala, logo na primeira camada de análise é que, 

segundo o MBL, o movimento que luta pela liberdade do Brasil na política atual é o 

Movimento Brasil Livre, e se o Brasil precisa de liberdade é porque ele estaria preso 

(não dito). Também é perceptível que o MBL compara a situação atual do país com 

várias outras situações difíceis da história mundial, como o  nazismo na Alemanha e 

o fascismo na Itália, que segundo o movimento também limitavam as liberdades 

desses países. Seria então a liberdade do Brasil conquistada através do 

impeachment da president Dilma? Caso fosse, isso já contrariaria a ideia de ação 

livre de Arendt. 

O segundo trecho a ser analisado é retirado do 52° video do canal, do dia 17 

de setembro de 2015, o video se chama “Fernando Holiday discursando no protocolo 

do pedido unificado de Impeachment
18
” e o enunciado escolhido é parte do discurso 

de Fernando Holiday:  

 

“a história haverá de cobrar dos senhores o esconderijo que procuraram 

no momento mais crucial para nos libertarmos da maior praga deste país 

que foi o partido dos trabalhadores, mas eu tenho fé e acredito que o povo 

não desistirá e também tenho fé que muitos outros deputados e 
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senadores perceberão  que o povo quer o fim do governo Dilma e 

assumirão de vez o lado do povo, o lado do Brasil, e não o lado do PT.” 

 

Neste segundo trecho do campo é perceptível a colocação do movimento 

como o messias que levará o país à tão esperada liberdade, principalmente 

decorrente do uso de palavras como: “libertarmos”, “praga”, “fé”. Segundo Chauí, já 

citada na fundamentação teórica como uma das autoras brasileiras que trata do 

nacionalismo, umas das três vertentes que formam o mito fundador do 

verdeamarelismo é a “vontade de Deus”. A “vontade de Deus”, se refere ao poder 

teocrático, em situações em que um líder é escolhido pela vontade divina, ou seja, a 

vontade de Deus. Segundo Chauí: “De acordo com essa teoria, se algum homem 

possuir poder é porque o terá recebido de Deus, que, por uma decisão misteriosa e 

incompreensível, o concede a alguém, por uma graça ou favor especial” (CHAUÍ, 

2000, p.82). Assim, o MBL representaria a sua vontade como sendo uma vontade 

divina, de um poder maior, como se ele fosse um messias enviado pela Vontade de 

Deus. Essa peça formadora do verdeamarelismo fica evidenciada em momentos da 

fala do movimento como: “para nos libertarmos da maior praga deste país que foi o 

partido dos trabalhadores”. Essa fala messiânica se repete no video que vem logo 

após este do qual foi retirado o enunciado, que é outro discurso de Fernando 

Holiday, no qual ele repete:  

 

“gostaria de dizer ao senhor que quando analisar esse pedido de 

impeachment tenha em mente que milhões de brasileiros, ricos ou 

pobres, brancos ou negros, gays ou heteros, estão certos de que este 

pedido será o começo do maior livramento da maior praga que este país 

já viu”. 

  

Nota-se, novamente, a presença de palavras que reforçam a ideia da 

Vontade de Deus, como: “livramento” e “praga”. E, seguindo essa mesma ótica, tem-

se o terceiro enunciado a ser analisado neste campo. A fala foi retirada do 11° video 

do canal, chamado “DIA 27 DE MAIO, O INICIO DE UMA NOVA ERA
19
”, de 18 de maio 
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de 2015 e é a seguinte: “Das ruínas surgirá um novo país, governado pelo povo e que 

respeite as liberdades individuais”. 

O próprio nome deste vídeo já tem muito a dizer, desde a utilização da 

palavra “era”, até a ideia do surgimento de uma era nova, trazendo à tona a 

dicotomia do antes e depois, encontrada, por exemplo, na bíblia com o conceito de 

novo e velho testamento. No enunciado há novamente a presença de palavras 

reforçando a “Vontade de Deus”, destacando a parte “das ruínas surgirá”, 

reafirmando a ideia de nova era. A fala também inclui o não dito de que o Brasil 

atual não respeita as liberdades individuais, visto que o país que surgirá das ruínas 

virá a respeitá-las.  

 

Campo do machismo 

 

Neste campo serão explorados enunciados que, através do não-dito, 

revelam traços de discurso machista e preconceituoso por parte do MBL.  Mariana 

Coelho explora em seu livro “A evolução do feminismo” questões como a mulher na 

política e na administração, importantes a serem analisadas neste campo 

semântico, que trata, também, da visão do MBL sobre Dilma Rousseff, a primeira 

presidente mulher da história do Brasil. Coelho indaga “para que querem as 

mulheres os direitos políticos?.” (COELHO, 2002, p.29), respondendo logo a seguir 

“Precisamente para colaborarem ao lado dos homens na elaboração das leis cuja 

fruição desse ser igual para ambos os sexos” (COELHO, 2002, p.29) A autora dedica 

um capítulo inteiro de seu livro para analisar o papel da mulher na política, do qual é 

relevante destacar:  

 

Se, pois, a inteligência e capacidade instrutiva e social da mulher se 

podem contrabalançar com iguais predicados do homem, por que duvidar 

da eficiência da ação feminina nos destinos da pátria- ação que obedecerá 

precisamente à mesma igualdade no pensar e no proceder- quando 
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mesmo não fosse provada muitas vezes a superioridade de mais pronta 

sensatez no sexo frágil?” (COELHO, 2002, p.112) 

 

Contrapondo este pensamento feminista de Coelho, destacam-se alguns 

enunciados do MBL em seu canal do YouTube, onde o movimento acaba por duvidar 

da capacidade instrutiva da presidente Dilma, ou mesmo, proferindo frases de 

cunho machista. Como exemplo, tem-se enunciados do video “Chico Buarque apoia 

Dilma 4520”, o primeiro video do canal do MBL, onde uma voz dubla Chico Buarque 

proferindo frases como: “Confio nela, um robô sobretudo, que não sabe completar 

uma frase, e que desmaia quando apanha no debate”, se referindo a presidente 

Dilma Rousseff, e ainda “em 2010 eu votei na Dilma, porque eu sou uma putinha do 

Lula, este ano voto na Dilma porque ela fode tua roda viva”, utilizando termos 

ofensivos e moralistas. Há ainda, momentos em que o machismo precisa ser 

identificado através do não dito, como no video “06 DE DEZEMBRO
21

”, de 9 de 

dezembro de 2014, com a seguinte frase: “obrigamos nossos parlamentares a 

agirem como homens”, reafirmando o conceito machista da falta de capacidade da 

mulher na política, associando coragem a um atributo especificamente masculino, 

pois se agir como homem é o correto, o não dito subentende que agir como mulher 

não é eficiente  bastante. 

Há ainda outros momentos em que o movimento coloca em dúvida a 

capacidade política da presidente, alegando que ela é incapaz de governar o país 

corretamente, como no video “Bases jurídicas para o impeachment
22
”, com as falas: 

“Dilma Rousseff é a presidente mais impopular da história do Brasil. Isso não é um 

mero fruto do acaso, seu governo uniu o que há de pior em termos de 

incompetência e corrupção” e “Se ela tivesse um mínino de dignidade, renunciaria, 

como esse não parece ser o caso estamos indo às ruas mais uma vez…”. Colocando 

em pauta questões como a dignidade da presidente e, muitas vezes, ignorando o 

fato de que um governo não é formado apenas por um presidente, mas sim, por 

todo um grupo politico e colocando a culpa de uma possível incompetência toda 

sobre Dilma.  

                                                           
20
 https://www.youtube.com/watch?v=mVsYDQmDDyg 

21
 https://www.youtube.com/watch?v=q0fpiIhZZec 

22
 https://www.youtube.com/watch?v=WIN-KW4NFXY 
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A dicotomia presente neste campo é a de político incapaz (do sexo feminino, 

no caso a Dilma) e político capaz (futuro, sexo masculino e com o apoio do MBL). 

Esses dois polos, positivo e negativo, se fizeram perceptíveis com a análise do 

discurso dos trechos em que o coletivo rotula a presidente Dilma Rousseff como 

incapaz de governar o país, ao mesmo tempo em que afirma que foi o movimento 

que fez “os parlamentares agirem como homens”, por exemplo. Forma-se, 

involuntariamente, uma mensagem messiânica, a partir do momento em que é um 

messias o responsável por levar o bem, a paz e conduzir a população às melhores 

condições, como fez Moisés quando guiou os judeus através do deserto e abriu os 

mares. O messias que traria o político capaz (do gênero masculino) seria o 

Movimento Brasil Livre. 

Os três campos semânticos mostram evidências de dicotomias criadas pelo 

MBL em seu discurso (Cuba X EUA, liberdade x prisão, político capaz x político 

incapaz), e é através destas comparações que o movimento acaba criando uma 

imagem do que seria o Brasil ideal para eles. Um país moldado nos modelos 

capitalistas e neoliberais, um novo “EUA”, que segundo o movimento é superior aos 

modelos socialistas como os de Cuba, por exemplo, se tornando assim um Brasil 

mais “livre”. Seguindo o molde de liberdade do próprio MBL, que como já visto 

anteriormente se opõe ao conceito de liberdade de filósofos, como Hannah Arendt, 

com questões defendidas em suas propostas já vistas anteriormente (privatização 

de presídios, permitir o investimento estrangeiro para concorrer com empresas de 

telecomunicação, acabar com o limite de 30% de participação de capital estrangeiro 

em veículos de imprensa, fim do voto obrigatório, fortalecimento do federalismo, 

reforçando a autonomia administrativa, tributária e eleitoral de cada unidade da 

federação, privatizar ou transformar os serviços de saneamento básico dos 

municípios, entre muitas outras). Além de um Brasil governado por novos 

governantes, que não sejam do PT como os atuais, e que segundo o movimento 

seriam melhores e superiores. 

 

Considerações finais 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 

Por meio desta análise do discurso do Movimento Brasil Livre, através de 

enunciados retirados de vídeos do primeiro ano de publicações do movimento em 

seu canal do YouTube, foi possível compreender o nacionalismo presente nas falas 

do movimento e também a criação de uma imagem de comunidade imaginada do 

Brasil que se dá por este discurso. O nacionalismo é a ideologia responsável pela 

criação de elementos de unificação nacional e de comunidades imaginadas pelo 

homem, como a nação, e também pelo desenvolvimento de sentimentos como o 

patriotismo e amor pelo país. Abordado no Brasil por autores como Marilena Chauí 

e, internacionalmente por Benedict Anderson, Hobsbawn, entre muitos outros, e 

explicado como a unificação homogênea da heterogeneidade de um país, através do 

apagamento das diferenças e da evidência dos elementos em comum de um povo, 

território e cultura. Pode-se perceber este nacionalismo em campanhas 

publicitárias, por exemplo, quando destaca-se elementos nacionais de uma nação, 

como no caso do Brasil evidenciando características do que seria definido como “o 

povo brasileiro”, a hospitalidade, carnaval e futebol, por exemplo. Prova de que este 

nacionalismo, antes monopólio do Estado, passa agora às grandes empresas e 

movimentos sociais, com a finalidade de vender um modo de vida, um programa 

político, ou uma ideologia, como no caso do MBL (neoliberalismo). 

Com a análise do discurso do MBL, atravessando as camadas da superfície 

linguística (texto) e passando ao discurso, que contém significados mais profundos, 

é possível perceber o nacionalismo nas falas do movimento e a comunidade 

imaginada que ele cria através dos vídeos. É portanto, justificado o método utilizado 

no estudo, pois estuda-se aqui como o texto significa, e não apenas o que ele 

significa, como na análise de conteúdo. Com o uso dos elementos da AD, como o dito 

e o não dito capta-se os sentidos pressupostos e subentendidos nos vídeos. Além 

disso, a divisão da pesquisa em três eixos de sentido (campos semânticos), ocorre 

para melhor compreensão da análise, e juntos os três campos formam o sentido 

final e levam a conclusão da pesquisa. 
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 O MBL, que nasceu no final de 2014, já tem mais de 1 milhão e 600 mil 

visualizações em seu canal do YouTube e, por sua grande influência sobre o público 

jovem e destaque em relação aos outros movimentos surgidos no mesmo período, 

justificou-se seu uso como objeto de pesquisa. No primeiro ano de existência do 

canal o movimento produziu 68 vídeos e, para a análise, seus enunciados escolhidos 

foram divididos em três campos semânticos, o campo Brasil Cuba x Brasil EUA, 

campo da liberdade e campo do machismo. No campo Brasil Cuba x Brasil EUA 

observou-se uma dicotomia criada com o discurso do movimento, destacando os 

opostos Cuba e EUA, utilizados como comparações ruins (Cuba) e boas (EUA). Cuba 

é sempre citada para se referir ao Brasil governado pelo PT e sem o auxílio do MBL, 

e EUA, a comparação boa, é utilizada quando referindo-se ao país guiado pelo 

movimento. No segundo campo, o campo da liberdade, observou-se uma diferença 

entre a liberdade definida filosoficamente por Hannah Arendt e a liberdade dos 

propósitos do movimento, pois para seguir o conceito definido pela autora as ações 

do MBL não poderiam ter fins intencionados, como por exemplo o impeachment de 

Dilma Rousseff. Além disto há outra dicotomia presente, a do Brasil livre (com MBL) 

se contrapondo ao Brasil preso (com o PT). O terceiro e último campo tratou das 

oposições entre governante capaz e governante incapaz, evidenciando enunciados 

machistas do movimento e a ideia de que Dilma não seria apta a governar o país. Os 

três campos juntos formaram um eixo de sentido final, revelando a imagem do 

Brasil ideal segundo o movimento. 

A imagem do Brasil ideal para o movimento, ou seja, a comunidade 

imaginada por eles, envolve preceitos do neoliberalismo (como mercado livre, 

privatizações,etc), além de seguir o capitalismo e a retirada do PT do poder. É um 

país construído com base em uma liberdade que não é livre de fins intencionados, 

que profere enunciados machistas, onde a primeira mulher eleita presidente é 

considerada inapta a governar e é conceituada como uma sombra do antigo 

presidente eleito de seu partido (Lula). É um Brasil guiado por um messias chamado 

Movimento Brasil Livre, que se coloca como tal em muitas falas proferidas nos 

vídeos, atualizando assim parte do mito fundador do verdeamarelismo estudado por 

Chauí. 
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O duplo no conto À procura de um reflexo,  de Marina Colasanti 

 

Ivana Bocate FRASSON1 

(UEL) 

 

Resumo: O objetivo deste artigo consiste em analisar a visão feminina no 

conto À procura de um reflexo,  de Marina Colassanti, integrante da obra Doze reis e 

a moça no labirinto do vento, escrita em 1982. Trata-se de uma análise literária, cuja 

finalidade central consiste em sistematizar uma das muitas visões sobre a condição 

feminina como objeto de estudo. A opção pela autoria feminina deve-se à 

necessidade de considerar as facetas expressas na obra, sob a ótica da constituição 

da identidade da mulher. O recorte temático deste texto volta-se para a 

compreensão da mulher entrevista em sua complexidade por meio da utilização da 

expressão literária como meio de construção de um discurso de gênero, 

empregando, no caso do conto selecionado, a questão do duplo, presente na 

desenfreada procura de que trata o título do conto em análise. 

 

Palavras-chaves: Marina Colasanti, o duplo, imagem.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Discutir a questão da literatura de autoria feminina pode possibilitar a 

percepção de que a própria construção do discurso feminino enseja uma 

multiplicidade de visões que se articulam na confluência das vozes coletivas que 

perpassam os discursos literários e sinalizam a forma pela qual o sujeito histórico 

feminino modela seu discurso, com a finalidade de trabalhar a linguagem na 

                                                           
1 Mestre em Letras pela Universidade Estadual de Londrina. 
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produção de sentidos e construção de sua identidade e, por consequência, a imagem 

de si que é construída socialmente. 

A partir da pretensão de propor uma discussão acerca da condição feminina 

em um conto de Marina Colasanti, entende-se que a obra desta autora permite uma 

análise aprofundada desta questão, sob múltiplos aspectos. Assim, delimita-se a 

análise aqui pretendida à formação da identidade da mulher sob a questão estética, 

sinalizada simbolicamente no conto selecionado pela figura emblemática do 

espelho, objeto que remete diretamente à discussão sobre a imagem. 

Esta identidade encontra-se permeada pela ideia do duplo, sobretudo 

quando se entende que a mulher, em sua condição atual, encontra-se diante de uma 

multiplicidade de tarefas que requerem um processo de adaptação a situações 

complexas e muitas vezes contraditórias, em que se faz necessário adaptações e 

concessões que podem interferir na própria identidade feminina.  

 

Sobre o conto 

 

O presente trabalho traz como objetivo discutir o processo de construção do 

conto À procura de um reflexo, de Marina Colasanti, a partir de algumas reflexões 

sobre o duplo, sobretudo no que diz respeito à questão da imagem feminina. 

Trata-se de um conto narrado em terceira pessoa, extraído do livro Doze 

Reis e a moça no labirinto do vento, de 1982. Narra a estória de uma moça – 

propositalmente não nominada – que acorda certa manhã e ao procurar-se no 

espelho para arrumar seus cabelos em tranças, não encontra seu reflexo e sai em 

busca dele.  

Os diálogos são apresentados em discurso direto, indireto e indireto livre, 

como se pode observar no fragmento a seguir, que apresenta estas três formas. 
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E se tivesse ficado esquecida no lago, onde ainda no dia anterior estivera 

se olhando? Em susto, correu pelos jardins, temendo pelo rosto 

abandonado, flutuando entre nenúfares. 

- Lago, lago, que fez você com a imagem que ontem deitei na tua água? – 

perguntou. E duas lágrimas quebraram a lisura da margem. (COLASANTI, 

1982, p. 53) 

 

 

Na conjectura da parte inicial do trecho transcrito, observa-se o 

encadeamento dado pela autora quando a personagem central se questiona sobre o 

que teria acontecido à sua imagem.  

Conforme se pode comprovar por este e outros trechos, as descrições 

encontram-se inseridas nas falas das personagens e remetem a lugares  definidos, 

como jardins, lago, córrego,  clareira e a caverna -  este o cenário em que se 

descortinam as ações centrais da narrativa. 

 

Descalçou os sapatos e, com os tornozelos trançados em tantos nós de 

água, seguiu pelo córrego. Em cada remanso, em cada refluxo, em cada 

redemoinho procurou rosto ou rasto. Sem que porém nada lhe dissesse, 

esteve aqui. Juntos atravessaram um campo, rodearam em curvas as 

primeiras árvores da floresta, descansaram na clareira. Juntos entraram 

na caverna. (COLASANTI, 1982, p. 55) (grifos nossos). 

 

Neste excerto, tem-se um indicativo não apenas do cenário em que as 

ações narradas se desenvolveram, mas os indicadores de que a moça encontra sua 

imagem, como se percebe pelo trecho Sem que porém nada lhe dissesse, esteve 

aqui.  Há uma indicação implícita de que a imagem da moça é que estivera naquele 

local, embora não tivessem sido ali encontrados rastos ou rostos. No encadeamento 

que se segue, o vocábulo juntos deixa entrever que a moça segue em sua procura, 

mas com a imagem em seu encalço.  

Ainda no tocante ao cenário, a caverna assume papel primordial no 

desenvolvimento do enredo do conto, como se verifica no fragmento a seguir 

transcrito. 
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Nem bem percebeu que entrava, tão grande a boca, tão verde o musgo 

que a cobria. Andou ainda um pouco lá dentro, hesitante entre tantos 

rumos. Mas logo fez-se frio. E a escuridão ao redor. Gotas pingavam do 

alto, gemendo nas poças em que o córrego parecia desfazer-se. O medo, 

entre rochas, bateu asas. Por onde tinha vindo? Olhou em volta, procurou 

atrás de si. Tudo era tão semelhante que não conseguia reconhecer 

caminhos. Só lá adiante, além dos arcos formados pela pedra, viu brilhar 

a claridade. 

“Talvez por ali”, pensou reconfortada. 

Porém, superado o primeiro arco, e o segundo, chegando enfim à luz, a 

moça achou-se frente a um imenso salão onde centenas de espelhos 

cobriam as paredes, centenas de velas brilhavam acesas. E diante de cada 

espelho, sobre pedestais, repousavam bacias de prata (COLASANTI, 1982, 

p. 55). 

 

A caverna mostra-se bastante expressiva para simbolizar os desafios 

presentes à vida humana e ainda de forma mais incisiva quando se relaciona às 

decisões que a mulher precisa tomar ao longo de sua vida. Os caminhos, o frio, a 

escuridão, o medo que se desfaz entre rochas parece sinalizar os sentimentos 

contraditórios que se mesclam na vida humana. A claridade que reconforta, a 

superação é que fez a moça descobrir os espelhos que cobriam as paredes e as 

bacias de pratas nas quais repousavam os reflexos. 

A simbologia presente na caverna pode ser confirmada por se tratar  de um 

lugar quente e úmido – tal qual o útero materno, símbolo de aconchego e  proteção -  

e a água, às vezes parada, às vezes corrente, que remete ao curso normal da vida 

humana.  

A caverna, assim, emerge como símbolo da própria vida, da qual a moça 

precisa libertar-se, rompendo os obstáculos que a prendem para integrar-se ao 

mundo exterior. 

Retomando o fluxo narrativo do conto, verifica-se que a autora faz uso ainda 

de figuras de linguagem, como se percebe o elevado número de prosopopeias, ao 

atribuir qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados, como 
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na fala a seguir: Como quer que eu saiba, se tantos vêm se procurar em mim? - 

respondeu o lago desdenhoso.  Ocorrem ainda hipérbatos, confirmados pelas 

inversões como em [...] presente o rosto, ausente o que do rosto conhecia. Da 

mesma forma, a ordem invsera é bastante recorrente, conforme se percebe em [...] 

cochila quase a moça.  

No trecho a seguir, observa-se a presença de aliterações, em que a 

repetição da consoante s  parece sugerir o ruído do espelho se quebrando. 

 

Estilhaça-se a luz. Estronda a gruta, enquanto dos cristais a prata se 

espatifa. O ar estala, extingue toda a chama. Esverdinhando o rosto, as 

mãos, esgatinhando o peito. A Dama estremece, se escama, se esvai. Um 

grito se estrangula. E estroçada no chão ela estertora (COLASANTI, 1982, 

p. 62). 

 

O que se percebe é que Marina Colasanti parece não expor todos seus 

recursos expressivos, deixando ao seu leitor a tarefa de preencher as lacunas que 

se mostram recorrentes em seu discurso literário. As interrogações presentes em 

vários trechos do conto em análise confirmam esta hipótese. 

A opção pela sintaxe e pelo vocabulário imerso em significações ocultas 

favorece a composição de um texto repleto de significados simbólicos, conforme 

mencionado em transcrições anteriores.  

Retomando as características do gênero literário conto, Simon (2007, p. 145) 

leciona que: 

 

A incumbência do contista é dirigir toda a linguagem — frases e palavras, 

inclusive —, todos os eventos, para que estes estejam a serviço do efeito 

único preestabelecido. Desse modo, nem mesmo uma palavra 

isoladamente estará livre da intensidade que deve habitar cada espaço — 

por menor que seja — do conto. 
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Esta intensidade a que se refere Simon (2007) está presente no conto 

quando se percebe que a moça busca sua identidade e se depara com a Dama dos 

Espelhos, estranha senhora [...] tão bela e cintilante que entre brilhos se confundia. 

No que tange à busca da identidade, no conto simbolizada pelo reflexo, cabe 

mencionar a conclusão a que chega Leite (2008, p. 50), quando ratifica que “A 

identidade é social, imaginária, representada e pode ter amparo no real”. 

Voltando ao conto, tem-se que a Dama, que roubava os reflexos para se 

manter jovem, mantém a moça prisioneira na caverna, mas ela se liberta 

quebrando o espelho que impede a saída da gruta, ao jogar nele a bacia que 

continha seu reflexo. 

Assim, corrobora-se a  tese  de que o espelho é o símbolo maior deste 

conto, urdido de forma  majestosa por Colasanti, na medida em que a moça 

somente consegue se libertar quando se dispõe a atirar contra  o espelho – ou seja, 

contra si mesma – sua imagem, refletida na bacia de prata.  

Trata-se, metaforicamente, da luta contra si mesma para a libertação dos 

grilhões sempre presentes na vida humana – e mais especificamente na vida das 

mulheres - , tais como a vaidade excessiva, a  rivalidade muitas vezes presente na 

sociedade e na família e, acima de tudo, a escravidão da beleza, como se o mito de 

Narciso renascesse a cada manhã, quando as tranças  devem ser modeladas para 

superar as outras damas, inclusive aquela que nos olha de volta no espelho. 

Rank (2013, p. 127) nos fornece subsídios para afirmar que a perda da 

imagem não caracteriza uma perda efetiva, posto que “[...] o ego da realidade se 

torna mais forte e poderoso, em suma, um ego vaidoso, quase com medo de si 

mesmo”. O ego da personagem, acostumada a se contemplar no espelho, sofre ao 

se deparar com a quantidade de espelhos na caverna.  

Cabe aqui pontuar que a posição do leitor crítico na análise literária deve 

indagar sobre o uso da imagem – ou, no presente artigo, o elemento ícone de sua 

representação, o espelho – como representação da realidade. Nesta direção, 
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verificamos que as fontes imagéticas permitem uma leitura mais abrangente da 

realidade. 

Neste ponto, insere-se a questão do duplo, proposta por Rank (2013) e 

discutida na seção subsequente. 

Por sua vez, a Dama dos Espelhos também é repleta de simbologia, pois se 

infere tratar-se do conflito interno que se encontra presente em muitas situações da 

vida humana. No caso do conto analisado, quando a moça se liberta da caverna – 

símbolo da vida em estado bruto – e vence a Dama – ou seus próprios conflitos 

internos – ela pode mirar-se no lago e reencontrar sua imagem perdida. Completa-

se, assim, o circuito da individuação. 

 

E, por ser um ser simbólico, o homem constituindo-se em sujeito pela e 

na linguagem, que se inscreve na história para significar, tem seu corpo 

atado ao corpo dos sentidos. Sujeito e sentido constituindo-se ao mesmo 

tempo têm sua materialidade articulada na materialidade da língua com a 

materialidade da história. (ORLANDI, 2001, p. 9). 

 

Esta simbologia de ausência de um rosto em personagens em busca de 

identidade encontra-se também em outro conto de Marina Colasanti, O rosto atrás 

do rosto, em cuja base se situa o mito de Eros e Psique e ainda no bem urdido conto 

de Machado de Assis, O espelho. 

 

Sobre a questão do duplo no conto  

 

Em primeiro plano, deve-se considerar que o conto é um fragmento da 

realidade. Na esteira do pensamento de Gotlib (1998, p. 67), quanto à sua forma de 

construção, os contos “[...] tendem a causar uma unidade de efeito, a flagrar 

momentos especiais da vida, favorecendo a simetria no uso do repertório dos seus 

materiais de composição”. 
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Cabe apontar, em posição complementar à análise sobre o conto 

selecionado, que este gênero permite obter um retrato da sociedade 

contemporânea. Nesta via de pensamento, Simon (2007, p. 136) reporta-se às 

características do caráter fragmentado do conto nos seguintes termos: 

 

As referências ao efêmero e ao frágil, às vozes e aos momentos 

alimentam a afinidade entre o conto e a fragmentação. Agora, além da 

intencionalidade do recorte e da natureza lírica emanada da fixação em 

um momento, pode-se começar a confirmação de que o caráter 

fragmentário transcende a estrutura do conto e caracteriza também o 

mundo aí representado, igualmente fragmentado. 

 

Não se trata, portanto, de um gênero literário de fácil apreensão, na medida 

em que seus elementos constitutivos demandam uma análise aprofundada das 

nuances propostas pelo autor e entrevistas na própria forma de organização do 

texto final. 

Para tanto, deve-se valer da metáfora utilizada por Cortázar, quando o autor 

compara o bom contista a um boxeador, com vistas a minar as resistências do 

adversário. 

Neste sentido, no trabalho em profundidade que o contista elabora, o tempo 

e o espaço são submetidos a uma pressão que enseja a abertura a que se refere 

Cortázar (1993, p. 151-152): 

 

[...] o contista sente necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um 

acontecimento que sejam significativos, que não só valham por si 

mesmos, mas também sejam capazes de atuar no leitor como uma 

espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência e a 

sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento literário 

contido no conto. 

   

É deste fermento que se vale Marina Colasanti, em seus escritos, para 

prender a atenção do leitor, especialmente no conto escolhido,  
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Novamente recorre-se a Simon (2007), quando o autor explicita que o conto 

dispõe, em sua própria estrutura, de recursos que lhe permitem explorar a 

fragmentação, porém, esta potencialidade não implica a destituição do significado 

pretendido pelo autor. 

Colasanti ilustra, no conto À procura de um reflexo, situações extraídas da 

realidade de sua escritura, no início da década de 1980, em que a mulher buscava se 

afirmar, libertando-se dos grilhões que ainda hoje estão presentes no universo 

feminino. Deste modo, conforme já mencionado, a caverna emerge como um 

símbolo incontestável dos inúmeros fatores que a impedem de constituir sua 

própria identidade. Para ser livre, portanto, ter de volta seu reflexo, faz-se 

necessário sair de si, libertar-se das amarras do individualismo e da vaidade e 

transpor a porta da caverna, removendo os obstáculos encontrados. 

É importante considerar que a busca pelo reflexo remete à ideia do culto à 

imagem, imposto – e por ela aceito - à mulher ao longo de todos os tempos da 

história da humanidade. 

É preciso, no entanto, ir além nesta discussão e aprofundar a questão do 

culto à imagem, com respaldo em Peter Burke (2004), o qual considerar que as 

imagens não devem ser concebidas como meros reflexos de suas épocas e lugares, 

mas como extensões dos contextos sociais nas quais foram produzidas e, como tal, 

devem ser analisadas minuciosamente, sobretudo, em seus conteúdos subjetivos. 

Conforme Kehl (2004, p. 174), o corpo-imagem apresenta-se, no momento 

presente, como fator determinante da felicidade, “[...] por se constituir como objeto 

de amor-próprio, ou seja, como fundamento da autoestima, a que se reduziram 

todas as questões subjetivas na cultura narcisista”. 

Nestas condições, a cultura narcisista faz-se presente em muitas situações 

da vida contemporânea e é revelada em muitos pontos do conto analisado. 

Brandão (1989, p. 37) clarifica: “O narcisismo é um conceito criado por 

Freud, que adotou o termo a partir do mito grego de Narciso. A origem da palavra 
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Narciso, em grego Narkissos, vem de narkes, que significa entorpecimento, torpor, 

inconsciência”. 

Nesta direção, ao retomar as palavras de Caetano Veloso “Narciso acha feio 

o que não é espelho”, na letra de uma de suas músicas, verifica-se que o 

individualismo é condição também presente na atual cultura narcisista, manifestada 

sobretudo no culto a um corpo perfeito. 

Outro aspecto a ser pontuado em relação ao conto de Marina Colasanti é o 

fato de apresentar fortes conotações sobre o duplo. Este é avaliado por Rank (2013, 

p. 84) nos seguintes moldes: 

 

Mas as formas essenciais tipicamente repetitivas que são asumidas por 

essas configurações não se tornam compreensíveis a partir das 

personalidades individuais [...] essas, até certo grau, parecem-lhes ser 

estranhas, inapropriadas e contraditórias às suas concepções de mundo. 

Essas são as mais bizarras representações do duplo como sombra, 

reflexo no espelho ou retrato, cuja importante avaliação não entendemos 

perfeitamente, mesmo se estivermos em condições de entendê-las 

instintivamente. 

 

Observa-se, assim, em muitas passagens do conto, a referência à condição 

da Moça e da dama como se fossem uma única pessoa, ou desdobramentos de uma 

única mulher, como no trecho “Inútil passar as mãos no rosto. Por mais que 

sentisse a pele sob os dedos, ali estava ela como se não estivesse, presente o rosto, 

ausente o que o rosto conhecia” (COLASANTI, 1982, p. 53), em que percebe que a 

Moça não mais se reconhecia. 

Um importante elemento aparece na colocação do verbo ricochetear na 

passagem a seguir: “- Com que então veio me visitar! – ricocheteou estrídula uma 

voz, batendo de espelho em espelho” (COLASANTI, 1982, p. 56). Observa-se que 

quando a voz ricocheteia, parte da Dama dos Espelhos, mas espalha-se, reverbera, 

aponta mais que uma presença feminina, mas múltiplas, como múltiplas são as 

demandas presentes na vida da mulher em sociedade. 
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Esta condição de multiplicidade também é explicada por Castello Branco e 

Brandão, quando reafirmam que: 

 

 

E neste espelho do texto, espelho narcísico, emerge uma certa miragem 

da mulher: aquela tão conhecida nas produções e subproduções literárias. 

Enquanto perfeição realizada na beleza corporal ou numa pretendida 

virtude, que a esculpe como amada, esposa e mãe, a mulher se torna 

uma heroína literária. Heroína que acaba se reduplicando no plano vivido 

e tornando-se modelo a seguir. (CASTELLO BRANCO; BRANDÃO, 1989, p. 

17-18) 

 

Piglia (2004, p. 114) revela que mesmo a arte de narrar implica o duplo, 

quando pontifica que “A arte de narrar é uma arte da duplicação; é a arte de 

pressentir o inesperado; de saber esperar o que vem, nítido, invisível, como uma 

sutil revelação [..]”.  

Esta tendência pode ser verificada no conto de Marina Colasanti quando se 

constata que o desconhecimento de si emerge como a primeira reação da 

protagonista ao buscar-se no espelho para tecer tranças e não ver sua imagem nele 

refletida. Assim, o estranhamento é expresso já na parte final do conto, conforme 

corroboram os trechos a seguir: 

 

Assustada... pálido rosto sem tranças (COLASANTI, 1982, p.56) 

 

- Então foi isso que aconteceu com meu reflexo? Em ânsia, a moça corre 

de bacia em bacia, chamando o próprio nome, procurando. E em cada 

quieto olho d’água se defronta com uma nova magem, sem que nenhuma 

seja aquela que mais deseja. (COLASANTI, 1982, p.57) 

 

A moça não sabe do tempo. Sabe apenas que não quer afastar-se de si 

mesma, deixar seu rosto sozinho na água fria. (COLASANTI, 1982, p.58) 
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Ainda na esteira do pensamento de Rank ( 2013, p. 60), tem-se que as 

imagens que são encontradas pela moça confirmam a inserção do duplo no conto de 

Marina Colasanti. 

 

Sempre se trata de uma imagem idêntica à do protagonista, até nos 

mínimos traços, como o nome, voz e indumentária, que comos e roubada 

do espelho, geralmente aparece [...] em um espelho. Esse duplo também 

sempre lhe atrapalha a vida [...] 

 

Deste modo, reafirma-se a presença do duplo no conto lido, na medida em 

que a perda da sombra ou da imagem no espelho pode ser apresentada como uma 

representação pelo oposto (RANK, 2013). 

O desfecho do conto também evidencia a presença de uma outra boca que 

sorri para a moça, como se a experiência vivida a tivesse transformado em uma 

outra pessoa. 

 

E a moça se aproxima, se ajoelha, estende o queixo, boca entreaberta 

para matar a sede. Mas no manso fluir da margem, outra boca a recebe, 

boca idêntica à sua, que no claro reflexo do seu rosto de volta lhe sorri 

(COLASANTI, 1982, p.60) 

 

Nestes moldes, vislumbra-se no desfecho a dubiedade proposital da 

escritura de Marina Colasanti, deixando ao leitor a tarefa de, inserindo-se como 

parceiro no desvelar dos acontecimentos, possa considerar o que de fato ocorreu na 

luta travada entre a protagonista em busca de seu real reflexo e de sua verdadeira 

imagem. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Deve-se ressaltar que a escolha do conto como objeto de estudo para este 

artigo encontra-se vinculada à necessidade de proceder a uma breve análise de 
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uma obra literária, vinculando a visão da mulher em sua infindável busca pela 

construção de uma identidade, permanentemente demarcada por conflitos 

decorrentes da própria condição humana, 

Verificou-se, na breve análise realizada, que a narrativa de Marina Colasanti 

enseja inúmeras reflexões na perspectiva da pós-modernidade, podendo ser objeto 

de futuros estudos. O texto suscita reflexões acerca do papel da mulher na 

sociedade, ensejando a compreensão do duplo no sentido de que a mulher assume 

diferentes papéis em seu cotidiano: assim, as imagens refletidas nas bacias de 

prata poderiam representar, simbolicamente, as inúmeras facetas pelas quais a 

mulher atua em seus diferentes espaços de vivência. 

É oportuno ainda reforçar que a moça se transforma, diante das 

experiências vividas na caverna e em seu entorno, como se observa no trecho final, 

em que a protagonista – enfim liberta da opressão vivida na caverna -  passa a ver 

uma boca que não era a sua. 

Ou seria a Dama dos Espelhos o reflexo inquietante da própria personagem 

central, mulher de identidade indefinida e que se mira, repetidamente, nas imagens 

do espelho e não se encontra? 
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A produção dos sentidos pela Folha de Londrina: um estudo da imagem 

das ocupações irregulares na cidade 

 

Adriana Nakamura GALLASSI 

Ana Paula SZLACHTA 

Florentina das Neves SOUZA (orientador) 

 

O objetivo deste trabalho é identificar, por meio de uma pesquisa das 

fotografias e textos, publicados pela Folha de Londrina, em 2014 e 2015, sobre as 

ocupações irregulares por famílias na área urbana, elementos que reforçam 

estigmas sociais e preconceitos. O corpus do trabalho considera cinco publicações 

divididas em categorias de análises. O resultado mostra que o enfoque das 

reportagens é predominantemente negativo com informações subjetivas e 

carregadas de preconceitos. O estudo semiótico aponta a produção de mensagens 

nos discursos dos textos e das imagens com o objetivo de suscitar nos leitores 

ideias estereotipadas de famílias à margem da cidadania. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  fotografia, ocupações irregulares, estigmas. 

 

Introdução 

 

As empresas jornalísticas são a principal fonte de informação das pessoas 

acerca dos acontecimentos de âmbito local a mundial. A concepção do jornalismo 

remete à Revolução Francesa, símbolo de esclarecimento político e de 

“desconstrução” do poder instituído da época. Nesse contexto, o jornal representou a 

conquista pelo direito à informação. 

Ciro Marcondes Filho (2000) afirma que o “jornalismo é filho legítimo da 

Revolução Francesa”. Para ele, devido a esse início, o ethos do jornalista é o de 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

“procurar, explorar, escavar, vasculhar, virar tudo de pernas para o ar, até mesmo 

profanar, no interesse da notícia” (MARCONDES FILHO, 2000, p.11). Dessa forma 

surge o que o autor chama de “mito da transparência” do jornalismo. 

Desde então, apesar de muitas mudanças na forma de trabalho e na 

constituição de grandes empresas jornalísticas, os meios de comunicação 

mantiveram, perante a sociedade, um status de transmissor de fatos, de divulgador 

da realidade. A notícia representa, portanto, um relato ou esclarecimento de fatos 

ocorridos que são entregues à sociedade.  

O estatuto de verdade atribuído às publicações da imprensa ganhou ainda 

mais força com o uso da fotografia a partir dos anos 1880. As imagens fotográficas 

utilizadas pelo jornalismo são consideradas e consumidas pelas pessoas como 

“retrato da realidade” e, consequentemente, atesta como verdadeiras as 

informações textuais ou verbais transmitidas pelas empresas de comunicação. Tal 

credibilidade dá poder a essas empresas jornalísticas, as quais mantêm um público 

que raramente ou pouco as questiona. 

Venício de Lima (2014) reconhece esse poder dos meios de comunicação ao 

considerar que as sociedades contemporâneas podem ser concebidas como 

centradas na mídia, ou seja, “dependem da mídia – mais do que da família, da 

escola, das igrejas, dos sindicatos, dos partidos, etc. – para a construção do 

conhecimento público que possibilita, a cada um de seus membros, a tomada 

cotidiana de decisões” (LIMA, 2004, p.113). 

Dessa forma, os meios de comunicação produzem estigmas que são 

consumidos pela sociedade e reproduzidos por ela. Para Erving Goffman (1963) o 

estigma é um processo de demarcação de indivíduos ou grupos de pessoas 

apoiados em alguma característica em comum. O estigma pode ser tanto positivo 

como negativo, mas o autor destaca que o estigma atrelado a características 

negativas é mais recorrente. 

Considerando a reflexão sobre o estigma produzido pelas “mídias”, elegeu-

se, neste trabalho, a temática das Ocupações Irregulares em Londrina. Com o intuito 

de contribuir para identificar a produção dos sentidos e estigmas pela mídia, o 
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estudo pretende averiguar de que forma a Folha de Londrina aborda a temática das 

Ocupações Irregulares e constrói a imagem daqueles que recorrem à Ocupação. 

Para isso, foram elencadas duas categorias de análise: identificação da forma com a 

qual a imagem dos ocupantes é retratada; e como a questão do déficit de moradia é 

construída pelo impresso. A análise direciona-se para o texto nas reportagens – 

título, linha fina1, legenda e matéria – e para as fotografias publicadas pelo jornal 

em 2014 e 2015. 

A Folha de Londrina foi selecionada por ser o primeiro jornal da cidade, 

cuja circulação iniciou em 13 de novembro de 1948. De acordo com site2 do 

impresso, atualmente, a Folha de Londrina chega a 253 municípios do estado do 

Paraná e tem uma tiragem de 35 mil exemplares por dia. A escolha do recorte 

temporal, por sua vez, justifica-se na medida em que, entre os anos de 2014 e 2015, 

houve um aumento de 30 para 35 ocupações3 na cidade de Londrina. 

 

Ocupações Irregulares em Londrina 

 

A ocupação de áreas irregulares consiste em um fenômeno ocasionado 

pelo déficit habitacional, o qual é resultado do processo de urbanização; da herança 

na formação social brasileira, caracterizada por concentração de renda e terra; e da 

má distribuição de imóveis e terrenos para fins de habitação. Esse é um problema 

social que permeia a história da cidade e se mantêm até hoje. A relevância e 

urgência da temática se dá na medida em que a moradia é reconhecida enquanto 

um direito social previsto em Constituição Federal. (CF, 1988, p.18). 

Nos países capitalistas observa-se uma lógica do sistema econômico e 

social que, por se pautar no acúmulo e geração de lucro, transforma a terra e, por 

consequência, a moradia em produto. Octavio Ianni (1978) destaca o papel do Estado 

                                                           
1
 A linha fina é o texto que completa o título da matéria. Quando a reportagem tem linha fina, ela vem destacada do texto 
principal, logo abaixo do título, funcionando como um “subtítulo”. 
2
 Disponível em: <http://www.folhadelondrina.com.br/grupofolha>. Acesso em 24 mar. 2017. 

3
 Disponível em: <http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/perfil_2016.pdf>. 
Acesso em 20 mar. 2017. 
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como um beneficiador dessa lógica de mercado, apesar de a Constituição Federal 

legitimar a moradia como um direito do cidadão brasileiro. 

 

Pouco a pouco, ou de súbito, conforme o caso, a terra deixa de ser apenas, 

ou principalmente, objeto e meio de produção de valores de uso. O poder 

estatal aparece, de forma cada vez mais ostensiva e permanente, como 

um poder maior destinado a favorecer e a acelerar o processo de 

privatização da terra, nos moldes exigidos pela empresa privada de 

grande porte, segundo a lógica da acumulação capitalista. (IANNI, 1978, 

p.154) 

 

O Brasil reproduz essa característica de mercado em relação à propriedade. 

A discussão sobre o uso e ocupação do solo não pode ser abordada de forma 

dissociada da propriedade privada. Desde o processo de colonização e urbanização, 

a distribuição de terras no Brasil limita-se às pessoas que tem condições de 

comprá-la. 

Londrina também vivencia os problemas sociais resultantes da história de 

distribuição de terras e moradias no Brasil. A questão agravou-se nos anos de 2014 

e 2015 devido ao atraso nas obras do Programa Nacional batizado de “Minha Casa 

Minha Vida”. A Companhia de habitação de Londrina (Cohab-Ld) registrou um 

aumento significativo no número de famílias que recorreram ao atendimento. De 

acordo com o documento “Perfil de Londrina4” do ano de 2016, o número de inscritos 

para atendimento em programas habitacionais passou de 52.847 famílias, em 2014, 

para 55.354 famílias, em 2015. Considerando a média de moradores por domicílio 

em Londrina5, estima-se que o aumento da procura pela Cohab elevou, de um ano a 

outro, em aproximadamente 7500 pessoas. 

O número de Ocupações Irregulares no município de Londrina também 

aumentou de 30 para 35 ocupações, de acordo com os dados disponibilizados pelo 

                                                           
4
 Trata-se de documento oficial do município, elaborado anualmente, baseado em dados do no ano anterior ao de produção, 
com o objetivo de dispor informações sobre diversas temáticas referentes à realidade social e econômica da cidade de 
Londrina. Tendo por base mais de 100 fontes de informação nas esferas pública, privada e terceiro setor.  Disponível em: 
<http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/perfil_2016.pdf>. Acesso em 20 mar. 
2017. 
5
Disponível em: 
<http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_planejamento/perfil/atualizacoes/4caracteristicas_demogr
aficas/42_familias_e_domicilios_090217.pdf>. Acesso em 21 mar. 2017 
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“Perfil de Londrina” do ano de 2016. As 35 ocupações em áreas urbanas irregulares 

estão distribuídas nas cinco regiões do município e ocupam tanto terrenos 

particulares como áreas públicas. A tabela a seguir apresenta a distribuição por 

região da cidade. 

 

Tabela 1. Número de Ocupações Irregulares em Londrina – 2015, por região 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COHAB-LD (2015) 

 

Estigma 

 

O estigma consiste em um processo de categorização produzido 

socialmente, podendo ser uma marca positiva ou negativa de um indivíduo ou grupo 

de pessoas, identificados por alguma característica em comum. Segundo Erving 

Goffman (1963) o estigma é oriundo da sociedade grega, a qual segregava e 

marcava, com sinais no corpo, as pessoas consideradas criminosas, escravas ou 

traidoras. Desse modo, “estas pessoas não passavam despercebidas diante da 

sociedade e não eram bem-vindas em determinados ambientes, pois tinham os 

estigmas em si” (GOFFMAN, 1963, p.5).  

Devido inclusive a sua origem negativa, atualmente, de acordo com Goffman 

(1963), a palavra “estigma” está atrelada a situação de desgraça do ser. Ele aponta 

que o processo de categorização é produzido socialmente. Os indivíduos, 

Região da cidade Nº Ocupações 

NORTE 10 

SUL 06 

CENTRAL 01 

LESTE 16 

OESTE 02 
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influenciados pelos ambientes sociais frequentados e pela relação com outras 

pessoas, são reconhecidos e marcados. Assim, cada indivíduo possui uma 

“identidade social virtual” – construída e reconhecida pelos demais – e a “identidade 

real” – não reconhecida de imediato. 

Neste processo de categorização insere-se e classificam -se os indivíduos 

como normais ou anormais. Conforme descreve Goffman (1963, p.5): 

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 

ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram 

numa categoria em que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma 

espécie menos desejável - num caso extremo, uma pessoa 

completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo 

criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. 

Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 

descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é considerado um 

defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma discrepância 

específica entre a identidade social virtual e a identidade social real. 

(Goffman 1963, p.5) 

 

Outra característica neste processo de criação ou reforço de um estigma 

manifesta-se na utilização de termos e nomes usados para representar e identificar 

o indivíduo ou grupo de pessoas com características comuns a serem 

estigmatizadas. Tomando como exemplo o objeto de estudo, pessoas que ocupam 

áreas urbanas irregulares, utilizar o termo “invasor” identifica aquele grupo de 

pessoas como “criminosos”, que agem na “ilegalidade”; a palavra “ocupante”, por 

sua vez não atribui características relacionadas à criminalidade. 

 

Imagens e linguagens 

 

Em O óbvio e o obtuso, Roland Barthes (1990) afirma que a mensagem 

jornalística se apoia em duas estruturas heterogêneas: a linguística e a visual. “No 
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texto a substância da mensagem é constituída por palavras; na fotografia, por 

linhas, superfícies, matizes” (BARTHES, 1990, p.12).  O jornal, portanto, é o resultado 

de uma edição, a qual escolheu o espaço que seria destinado ao texto e à fotografia, 

de acordo com a relevância de cada item na mensagem – notícia – que se quer 

publicar. Boris Kossoy (2002) identifica na montagem do jornal muitas 

possibilidades de manipulação elaboradas pelos meios de comunicação impressa. 

 

Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus 

significados em função do título que recebem, dos textos que ‘ilustram’, 

das legendas que as acompanham, da forma como são paginadas, dos 

contrapontos que estabelecem quando diagramadas com outras fotos, etc. 

Tudo isso além de outras manipulações como a reutilização de uma 

mesma fotografia para servir de prova numa situação diferente – e, por 

vezes, até antagônica – daquela para qual foi produzida originalmente 

através, simplesmente, como já foi dito, de mera invenção de uma nova 

legenda e título. (KOSSOY, 2002, p.55).  

 

Essa intencionalidade no momento da produção da mensagem jornalística, 

constituída por imagens e linguagens, costuma atingir o objetivo comunicacional no 

leitor devido a um aspecto da fotografia assinalado por Kossoy (2002). O autor 

acredita que a aparência de “perfeição” e de “objetividade” da natureza fotográfica 

confere a ela, e consequentemente à notícia que ela integra, um elevado grau de 

credibilidade. 

Diferente dos textos verbais, a fotografia não está submetida a códigos 

formais. A imagem utiliza-se de uma linguagem mais subjetiva, porém isso não 

significa uma ausência de construção de significado, ou seja, de uma mensagem 

com intencionalidades pela fotografia. De acordo com Susan Sontag (2003, p.33), 

“toda foto tem múltiplos significados (...). Fotos que em si mesmas nada podem 

explicar, são convites inesgotáveis à dedução, à especulação e à fantasia”. 

A partir dessa reflexão, levanta-se um questionamento: “Para que analisar 

fotografia se ela é subjetiva e aberta a inúmeras interpretações?”. Marine Joly (2004) 

explica que há diferença entre a percepção de um leitor – que pode reconhecer um 
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ou outro motivo na imagem e entende o seu conteúdo -  e a interpretação – que é o 

ato de decifrar o conteúdo da imagem. 

A construção do significado da fotografia envolve momentos de produção de 

significado: a tomada fotográfica, a reprodução e a leitura. Desde o pensamento do 

fotógrafo, da escolha do tema, dos elementos pertencentes à linguagem fotográfica 

– planos, ângulos, enquadramento, composição, foco, cores -, da edição e da sua 

utilização por um meio de comunicação, a fotografia pode e é utilizada de acordo 

com a intencionalidade de produção de sentido do meio de comunicação.  

Joly (2004) destaca também que a interpretação do leitor não é 

necessariamente igual a interpretação ou intenção do fotógrafo. Neste trabalho, a 

preocupação da análise consiste em interpretar os significados da imagem em si e 

não levando em consideração a intencionalidade de quem a produziu, pois, esta 

informação é inacessível ao leitor da imagem no dia a dia e, portanto, não tem 

impacto na produção de sentidos sobre o conteúdo noticioso consumido. Paulo 

César Boni (2005) considera que a leitura da imagem, por sua vez, é condicionada 

pelo repertório do leitor.  

 

O recorte e a forma de ‘reprodução’ do cenário está diretamente atrelada 

à construção do significado por parte do fotógrafo. Da mesma forma que a 

capacidade de construção de significados, através da leitura de uma foto, 

está condicionada ao repertório do leitor, a leitura e um recorte de cenário 

a ser fotografado, ou seja, a construção mental de um significado a ser 

reproduzido, está diretamente condicionada ao repertório do fotógrafo. 

(BONI, 2005, p.166). 

 

Martine Joly (2004) defende ainda que, além da interação entre as imagens 

e as palavras, há uma complementaridade entre elas, ou seja, elas se esclarecem 

umas às outras. Para a autora, o leitor julga uma fotografia verdadeira ou falsa, não 

devido ao que ela representa, mas ao que foi dito sobre ela. 

 

Portanto, as imagens mudam os textos, mas os textos por sua vez, 

mudam as imagens. O que lemos ou ouvimos a respeito das imagens, a 
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maneira como a literatura, a imprensa, a sinalização apropriam-se delas, 

trituram-nas e apresentam-nas determina necessariamente a abordagem 

que fazemos delas. (JOLY, 2004, p.131). 

 

A partir desse conhecimento, nota-se a importância de uma análise apoiada 

na estrutura completa da publicação noticiosa, a qual contempla texto e imagem, 

para transmitir um fato da sociedade para os leitores. Destaca-se também que não 

há uma defesa de que todas as pessoas irão interpretar igualmente uma fotografia, 

mas o leitor menos atento e menos crítico em relação ao conteúdo noticioso, tenderá 

a interpretar a mensagem textual e imagética sem questionar seu conteúdo e, 

assim, consumi-la como um retrato transparente e fidedigno da realidade. 

 

Análise 

 

No recorte feito, tem-se um total de cinco publicações da Folha de Londrina entre os 

anos de 2014 e 2015, com sete matérias sobre o tema Ocupações Irregulares. Para 

melhor visualização do espaço que foi dado a cada notícia, segue o quadro abaixo 

com especificações das matérias publicadas. 

 

Quadro 1 – Ocupações Irregulares na Folha de Londrina em 2014 e 2015 

 

Data Título Página Editoria Colocaçã

o na 

página 

N° de 

imagens 

28/01/14 

(terça-

feira) 

Famílias 

ocupam fundo 

de vale 

7 Geral Meio da 

página, 

segunda 

matéria 

1  

preto e 

branco 

30/01/14 

(quinta-

Invasores 

ocupam terceiro 

6 Geral Topo da 

página, 

1  

colorida 
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feira) terreno em 20 

dias 

primeira 

matéria 

09/02/14 

(domingo) 

Invasões 

influenciam 

história da 

política 

habitacional 

9 Reportagem Única 

matéria 

da 

página, o 

topo é 

anúncio 

2  

coloridas 

09/02/14 

(domingo) 

Novas 

construções 

podem quebrar 

ciclo histórico, 

prevê Cohab 

10 e 11 

(página 

central) 

Reportagem Única 

matéria 

3  

coloridas 

09/02/14 

(domingo) 

‘Cidas’ 

representam 

ocupantes das 

invasões 

12 Reportagem Única 

matéria 

3  

coloridas 

21/02/15 

(sábado) 

Londrina tem 

mais de 300 

famílias em 

ocupações 

3 Cidades Meio da 

página, 

segunda 

matéria 

2  

preto e 

branco 

04/05/15 

(segunda-

feira) 

Terreno doado 

para centro de 

tratamento de 

câncer é 

invadido 

5 Geral Topo da 

página, 

primeira 

matéria 

2  

preto e 

branco 

Fonte: as autoras 

 

A totalidade das matérias foram publicadas com texto e imagem. As 

fotografias costumam ser utilizadas quando a notícia é possível de ser fotografada – 

tem conteúdo imagético, fotógrafo disponível ou fotografia para ser comprada - em 

grandes reportagens ou em matérias em que se pretende dar mais destaque. Isso 
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porque a fotografia ocupa mais espaço do jornal e, por ser de leitura rápida, chama 

a atenção do leitor. 

Nota-se também um predomínio de matérias publicadas em páginas 

ímpares. A página ímpar é considerada mais nobre no jornal impresso devido ao 

caminho do olhar na leitura ocidental. Nesta, o olhar transita de cima para baixo e 

da esquerda para a direita, assim, a atenção tende a ser do conteúdo à direita da 

página. As matérias ganham espaço no início ou, no máximo, como segunda 

matéria da página. Essas observações demonstram que a temática das Ocupações 

Irregulares, quando publicada, ganhou atenção considerável na Folha de Londrina.  

A intenção do estudo, no entanto, é analisar o conteúdo desse espaço que o 

jornal londrinense dedicou a temática para averiguar se a Folha de Londrina 

informou o leitor ou construiu um estigma, ou seja, se categorizou sob uma ideia 

preconceituosa o que são as Ocupações Irregulares e as pessoas que recorrem a 

elas. Conceituam-se como produtora de estigmas as matérias que constroem uma 

imagem de ilegalidade e criminalidade dos ocupantes e a ideia de que moradia é 

uma mercadoria e, portanto, mérito da pessoa que consegue “comprá-la”. 

Na análise, utilizou-se o estudo semiótico dos textos e imagens, levando em 

consideração o seu conteúdo e a distribuição na página para identificar a abordagem 

do impresso sobre o tema. Com o intuito de encontrar os sentidos e significados, 

organizá-los e classificá-los, elegeu-se duas categorias a serem observadas.  

A primeira categoria (Categoria 1) consiste em identificar de que forma a 

imagem dos ocupantes é retratada pela Folha de Londrina, a partir dos termos 

utilizados para identificá-los e dos motivos que os levaram a recorrer à Ocupação. 

Já a segunda categoria (Categoria 2) verifica como a questão do déficit de moradia é 

construída pelo jornal. 

 

Quadro 2 – Categorias de análise 

Categoria 1 Identificar de que forma a imagem dos ocupantes é retratada 

Categoria 2 Como a questão do déficit de moradia é construída 

Fonte: as autoras 
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A partir da análise do conteúdo das notícias verificou-se uma 

predominância de notícias que constroem uma imagem de ilegalidade e 

oportunismo dos ocupantes de áreas irregulares, além de uma ideia de “ciclo de 

geração de invasores”, como inclusive foi retratado em uma das reportagens6 

estudadas. Identificou-se também a omissão ou distorção da questão da moradia. 

No quadro 3, foram destacados os estigmas predominantes em cada matéria 

divididas nas categorias de análise. 

 

Quadro 3 – Estigmas predominantes nas matérias sobre Ocupação Irregular da Folha de Londrina em 2014 e 

2015 

 

Data Título Categoria 1 Categoria 2 

28/01/14 

(terça-feira) 

Famílias ocupam 

fundo de vale 

• questões financeiras 

• oportunismo 

• uma vontade 

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

30/01/14 

(quinta-feira) 

Invasores ocupam 

terceiro terreno em 

20 dias 

• ilegalidade/criminosos 

• desrespeito à áreas da 

comunidade 

• influenciados pelos 

fluxos de ocupantes 

• uma necessidade  

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

 

09/02/14 

(domingo) 

Invasões 

influenciam história 

da política 

habitacional 

• ilegalidade/criminosos 

• oportunismo 

• um sonho 

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

                                                           
6
“Novas construções podem quebrar ciclo histórico, prevê Cohab”, publicada na Folha de Londrina em 9 fev. 2014 
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09/02/14 

(domingo) 

Novas construções 

podem quebrar 

ciclo histórico, 

prevê Cohab 

• ilegalidade/criminosos 

• oportunismo 

• influenciados pelos 

fluxos de ocupantes 

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

09/02/14 

(domingo) 

‘Cidas’ 

representam 

ocupantes das 

invasões 

• ilegalidade/criminosos 

• oportunismo 

• influenciados pelos 

fluxos de ocupantes 

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

21/02/15 

(sábado) 

Londrina tem mais 

de 300 famílias em 

ocupações 

• questões financeiras 

• luta pelo direito à 

moradia 

• direito do cidadão 

 

04/05/15 

(segunda-

feira) 

Terreno doado 

para centro de 

tratamento de 

câncer é invadido 

• ilegalidade/criminosos 

• desrespeito à áreas da 

comunidade 

• omissão do aspecto 

de direito 

constitucional e 

humano da moradia 

Fonte: as autoras 

 

A partir do quadro acima, nota-se que de sete matérias, apenas em uma 

(21/02/15) os ocupantes não foram estigmatizados pela Folha de Londrina. Para 

melhor compreensão de como o jornal construiu essa imagem das pessoas que 

recorrem à Ocupação Irregular e como tratam o tema da moradia nesse veículo, 

elegeu-se um exemplo de cada significado identificado.  

A motivação por “questões financeiras” foi identificada em duas das sete 

matérias estudadas. Esse número foi considerado baixo, pois a falta de acesso à 

moradia está intrinsecamente ligada à questão financeira. Um exemplo de trecho 

que destaca esse item foi publicado na matéria com o título “Londrina tem mais de 

300 famílias em ocupações”, do dia 21 de fevereiro de 2015: 
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 O autônomo conta que a decisão de aderir ao movimento foi motivada 

pelo peso do aluguel no orçamento. São R$350 pagos em uma casa no 

Jardim Jatobá, bairro da mesma região. 

 

A “questão financeira” não foi abordada nos títulos, linha fina ou legenda de 

imagens. Em contrapartida, das 14 fotografias publicadas, apenas uma não retrata 

pobreza. As outras 13 imagens mostram barracos improvisados e uma condição 

precária de moradia (Figura 1 e 2). 

 

 

Figura 1 e 2 – Fotografias utilizadas nas reportagens sobre Ocupação Irregular na Folha de Londrina em 2014 e 

2015 

Fotografia: Ricardo Chicarelli 

Fonte: Folha de Londrina, 9 fev. 2014 
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Fotografia: Ricardo Chicarelli 

Fonte: Folha de Londrina, 9 fev. 2014 

 

O estigma do “oportunismo” foi verificado em quatro das sete matérias 

estudadas. Em especial na matéria que abre a reportagem de quatro páginas – total 

de três matérias - publicada no dia 9 de fevereiro de 2014, sob o título “Invasões 

influenciam história política habitacional”. Ilustrada por duas fotografias (Figuras 3 e 

4) de casais jovens com bebês em plongée – conhecido também como “mergulho” é 

a perspectiva em que o fotógrafo “olha” a imagem de cima para baixo para a tomada 

fotográfica –, ângulo que diminui, coloca em uma posição de fragilidade ou fraqueza. 

A intencionalidade de apresentar os ocupantes como oportunistas pode ser 

verificada nos trechos da mesma matéria: 

 

Quem ouve os invasores sente ainda que o sonho da casa própria não se 

resume a questões financeiras. Os assentamentos miseráveis guardam 

histórias de londrinenses que querem mais privacidade para viver um 

novo amor ou para constituir sua própria família. 

 

A matéria apresenta como motivação para recorrer à ocupação “querer 

mais privacidade”, algo supérfluo se comparada a impossibilidade de arcar com o 

valor de um aluguel. Em outros momentos, referindo-se aos casais usados como 

personagens da reportagem, o estigma é reforçado. Como quando aponta que os 

ocupantes “livraram-se do constrangimento de viver ‘de favor’ na casa da mãe de 
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Márcia” ou quando afirma que o casal decidiu ocupar aquele terreno “porque 

querem sair dos fundos da casa da sogra”. 

 

 

 

Figura 3 e 4 – Fotografias utilizadas na matéria “Invasões influenciam história da política habitacional” da Folha 

de Londrina  

Fotografia: Ricardo Chicarelli 

Fonte: Folha de Londrina, 9 fev. 2014 

 

 

Fotografia: Ricardo Chicarelli 

Fonte: Folha de Londrina, 9 fev. 2014 
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A Folha de Londrina optou por usar como personagens dois casais 

semelhantes: homem maior de idade com mulher menor de idade; filho de poucos 

meses de vida; e que moravam na casa da mãe de um deles. A opção do jornal, 

nessa matéria, não foi de mostrar a diversidade das pessoas que vivem em 

Ocupações Irregulares, usa um retrato, um padrão para estigmatizar os ocupantes. 

A “ilegalidade/criminosos” é o estigma mais recorrente, verificou-se em 

cinco das sete matérias analisadas. Pode-se notar, por exemplo, na matéria, de 

título “Invasões influenciam história política habitacional”, publicada no dia 9 de 

fevereiro de 2014, no trecho:  

 

A ideia disseminada entre as famílias acampadas é que a melhor maneira 

de obter uma casa mais rapidamente que da forma legal é integrar um 

núcleo de invasão. 

 

Quando a reportagem afirma que as famílias que optam pela ocupação por 

considera-la “a melhor maneira de obter uma casa (...) que da forma legal”, ela diz 

que a ocupação é ilegal. A legislação ambiental também é utilizada como forma de 

reforço do estigma da ilegalidade. A matéria publicada no dia 9 de fevereiro de 2014, 

sob o título “Invasões influenciam história política habitacional”, vê-se esse trecho:  

 

Em poucos dias, um vazio urbano – normalmente protegido por legislação 

ambiental – é tomado por barracos (...). 

 

Ainda na mesma publicação, com o título “Novas construções podem 

quebrar ciclo histórico, prevê Cohab”, verifica-se o seguinte trecho:  

 

(...) a nova legislação ambiental, que passou a vigorar em 2012, e que 

torna qualquer ocupação de fundo de vale como crime ambiental.  

 

Dessa forma, constrói-se uma imagem de pessoas que não se preocupam 

com o meio ambiente e que estão em desacordo com a lei.  
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O “desrespeito a áreas utilizadas pela comunidade” foi identificada em duas 

matérias. Uma delas é a notícia intitulada de “Invasores ocupam terceiro terreno em 

20 dias”, publicada no dia 30 de janeiro de 2014. A imagem e legenda que compõe 

essa matéria demonstram essa intencionalidade. Apesar de a legenda da fotografia 

ser “Terreno que abrigava horta comunitária no Jardim Primavera foi tomado pelos 

barracos”, a imagem (Figura 5) não retrata isso.  

 

 

Figura 5 – Título, linha fina, fotografia e legenda utilizada na matéria sobre Ocupação Irregular da Folha de 

Londrina publicada em 30 de janeiro de 2014 

Fotografia: Gina Marcondes 

Fonte: Folha de Londrina, 30 jan. 2014 

 

Sabe-se que a legenda carrega um apelo visual maior que as frases dentro 

do texto, isso porque é colocada destacada dele, com fonte diferenciada que chama 

a atenção do leitor. Numa leitura rápida, as pessoas tendem a consumir título, linha 

fina, fotografia e legenda. 

Para Jorge Viana Santos (2005), “o papel desta última (da legenda) não é, 

como ingenuamente se diz, descrever aquela (a fotografia): é, muito mais, exercer o 

papel de extrapolá-la, fazê-la dizer o que não se vê, a partir do que se vê” (SANTOS, 
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2005, p.1091). Nesse caso, não se vê pessoas ocupando um terreno utilizado, mas a 

reportagem faz a opção por destacar isso. 

Mais adiante na mesma matéria, lê-se o seguinte trecho, atribuído aos 

moradores da região:  

 

“(...) os novos vizinhos são bem-vindos, mas disseram que pelo 

menos a horta poderia ter sido poupada”. O caráter de desrespeito é 

reforçado por essa afirmação. 

 

A outra matéria, na qual foi identificado esse estigma de “desrespeito a 

áreas utilizadas pela comunidade” pode ser notada destacando-se apenas título e 

legenda da matéria. Esta foi publicada em 4 de maio de 2015, intitulada de “Terreno 

doado apara centro de tratamento de câncer é invadido”. A legenda da fotografia 

principal é: “Na área invadida, associação projeta iniciar este ano a construção da 

sede própria; ontem, mais móveis e materiais de construção chegavam ao local”. 

Além disso, em todos os momentos em que a reportagem se refere aos ocupantes 

utiliza o verbo “invadir”, o qual carrega uma conotação negativa ligada a 

criminalidade. 

O item “influenciado pelos fluxos de ocupantes” é retratado em três 

matérias. A mais emblemática foi a publicada no dia 9 de fevereiro de 2014, com o 

título “Novas construções podem quebrar o ciclo histórico, prevê Cohab”. Nela 

termos como “cultura da invasão” e “ciclo de gerações de invasores londrinenses” 

são utilizados para explicar o motivo da perpetuação das ocupações em Londrina. 

O estigma de “luta pelo direito à moradia” foi verificado apenas em uma 

matéria – a única notícia que não reforça estigmas negativos nesse estudo – com o 

título “Londrina tem mais de 300 famílias em ocupações”, publicada em 21 de 

fevereiro de 2015. Nota-se essa característica na fala dos entrevistados, como o 

trecho: “Só queremos reivindicar o nosso direito à moradia”. 

Essa matéria foi considerada sem reforço de estigma negativo, pois utiliza 

verbos como “ocupar” e “acampar” para se referir aos ocupantes e suas ações. Além 
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disso, o repórter entrevista e utiliza uma resposta do interlocutor dos ocupantes, dá 

espaço para o responsável pela questão da moradia em Londrina e preza por um 

conteúdo informativo e de serviço, inclusive explicando os critérios da Cohab-Ld 

para fazer parte da lista de pessoas que aguardam por uma imóvel. Somente nessa 

notícia, identificou-se a moradia sendo tratada como um direito do cidadão, 

reforçado por trechos como “para o problema da casa própria”. 

Nas demais matérias verificou-se predominantemente uma omissão da 

informação de que a habitação é um direito constitucional e humano. No geral, a 

moradia foi abordada como uma vontade, uma necessidade ou um sonho. Nota-se 

claramente a associação da moradia com o “sonho da casa própria” e não como um 

direito que deveria ser assegurado a todo cidadão brasileiro. 

 

Considerações finais 

 

Jornalismo e produção de sentidos são indissociáveis, tal fato fica ainda 

mais claro quando se estuda concomitantemente texto e imagem. Essa 

característica da imprensa somada ao seu status de reprodutor da realidade e sua 

credibilidade diante da sociedade, torna os meios de comunicação potenciais 

produtores, não só de sentidos, mas também de estigmas, como demonstrou o 

estudo apresentado. 

A Folha de Londrina produziu uma cobertura predominantemente negativa, 

com informações subjetivas e carregadas de preconceitos, cujas mensagens 

textuais e imagéticas, suscitam nos leitores ideias estereotipadas de famílias à 

margem da cidadania que recorrem à Ocupações Irregulares.  

Sabe-se que as Ocupações Irregulares são motivadas pela falta de acesso à 

moradia e a condições financeiras, seja para adquirir um imóvel, seja para pagar 

aluguel. As Ocupações são precárias, muitas não têm acesso a água potável e a 

energia elétrica, além disso, não oferecem um abrigo seguro aos seus moradores. 
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Dessa forma, é incoerente imaginar que alguém recorreria a tal situação de moradia 

se tivesse condições de se manter em uma casa.  

Contudo, os sentidos construídos pela Folha de Londrina, acerca dessa 

temática em 2014 e 2015, consiste em um estigma de criminalidade, oportunismo e, 

ainda, de uma “cultura da invasão” – como se a regularização de moradias para a 

população que recorre a ocupação fosse um estímulo para novas ocupações, de 

forma dissociada da necessidade de moradia dessas pessoas. 

Além disso, apesar de dedicar um espaço razoável, com matérias – e não 

notas, que são mais curtas – sobre o tema, o jornal não se preocupa em informar o 

seu leitor do aspecto legítimo da reivindicação por moradia, uma vez que esta é uma 

garantia da Constituição Federal. A omissão desse aspecto e a falta de 

aprofundamento sobre a escassez de moradia para uma parcela significativa da 

população mostra que esse meio de comunicação não cumpre com o seu papel 

jornalístico. 

A partir desse estudo, pode-se afirmar ainda, a possibilidade de abordar o 

assunto com equilíbrio e responsabilidade social. Um exemplo é a única publicação, 

também da Folha de Londrina, que atingiu esse objetivo e não colaborou com a 

manutenção do estigma acerca da população de baixa renda, sem acesso a 

moradia. 
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A REDENÇÃO DE CAM: A PINTURA E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES NO 

AMBIENTE SOCIAL BRASILEIRO DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

Isaias HOLOWATE 

UEPG1 

 

Resumo: No final do século XIX o racismo científico, em ascensão no Brasil, 

foi utilizado para explicar um suposto atraso em relação tecnológico do país aos 

Estados europeus. Nessa época, discursos que defendiam um embranquecimento 

da população através de cruzamentos selecionados ganharam força, sendo 

apontadas como uma possível solução para a chamada questão racial brasileira. 

Nesse viés, a pintura A redenção de Cam foi utilizada pelo diretor do Museu nacional 

João Batista Lacerda para exemplificar o processo de branqueamento que 

supostamente deveria acontecer no Brasil. O presente artigo busca a partir do 

conceito de representação do historiador Roger Chartier e do estudo das 

ressignificações da pintura nos processos de apropriação e produção de 

representações pelo indivíduo, compreender os significados presentes na leitura da 

obra de Modesto Brocos y Gómez pelos defensores dessas teorias racistas e a 

forma com que essa arte, pintada em um ambiente histórico e cultural próprio, 

produz e é produzida pelo ambiente ao qual a constituía. 

 

Palavras-chaves: Branqueamento; Representação; Ressignificação.  

 

 

AS RELAÇÕES ENTRE AS RESSIGNIFICAÇÕES DO DISCURSO E O 

IMAGINÁRIO: PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO 
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As imagens, enquanto produto e produtoras de uma realidade social são 

influenciadoras na construção de um imaginário social. A relação delas, produzidas 

por indivíduos pertencentes a um determinado tempo e espaço e, portanto, 

historicamente situados tornam obrigatório ao pesquisador, ao analisá-las, estudar 

a historicidade presente nos processos de produção e circulação dessas obras 

imagéticas, que dadas as considerações culturais de seu tempo, são aceitas ao 

status de arte. Chartier (1990, p. 27), ao tratar sobre as representações produzidas e 

suas relações com o contexto social aponta que: 

 

As estruturas do mundo social não são um dado objectivo, tal como o não 

são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são 

historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, 

discursivas) que constroem as suas figuras. 

 

A produção e os significados inscritos nessas imagens, embora 

primordialmente sob a influência daquele a produz, não a tornam separado do seu 

ambiente, e embora o “artista” seja o principal construtor das representações 

presentes nela, uma série de relações sociais e mercadológicas também são 

influenciadoras nas representações que serão apresentadas em uma imagem. 

Porém, além da relação artista/mercado, outros fatores influenciam nos 

significados que serão produzidos e aceitos pelo imaginário de uma sociedade sobre 

uma obra. Um deles, e que assume grande relevância ao ponto de ser o foco central 

nesse estudo, é a influência que indivíduos considerados como intelectuais, no 

âmbito de uma sociedade, possuem ao ressignificar uma obra estética e os 

significados dessa nova produção ser amalgamada a primeira e ter tanta 

importância quanto aquela. 

A hipótese defendida é que as ressignificações do discurso em uma obra, 

produzidas por indivíduos em determinados contextos, também funcionam como 

produtoras e modificadoras de imaginários. Este, é pensado como um conceito 
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liquido, em estado de transformações. Os significados transformam-se com a 

produção e a constância da circulação das ressignificações produzidas. 

Assim, as constantes alterações, produzidas por indivíduos diversos, 

membros de grupos diversos de uma mesma sociedade e participantes de relações 

em seus meios sociais, são modificadores de si e do espaço ao qual fazem parte.  

Porém, observa-se que em alguns casos as ressignificações, em vez da 

produção autoral, é a mais aceita na sociedade. Também não deve ser 

desconsiderado que o autor também é em sua obra, um reprodutor de um 

imaginário existente ao qual ele faz parte.  

Nessa pesquisa, estuda-se a relação entre a produção artística e os 

significados inseridos por Modesto Brocos Y Gomez (1852-1936) na obra A Redenção 

de Cam pintada em 1895 e a ressignificação apresentada pelo Diretor do Museu 

nacional e figura da intelectualidade científica brasileira do início do século XX, o 

Antropólogo João Baptista Lacerda em 1911.  

Busca-se com esse estudo sobre um dos aspectos das re/construções dos 

discursos sobre o racismo de compreender as transformações desse conceito e as 

disputas nas construções de imaginário da sociedade e autoconstrução de seus 

discursos que moldaram a forma com que os diferentes meios sociais pensaram o 

conceito de raça e associaram características negativas e positivas aos indivíduos. 

 

A OBRA A REDENÇÃO DE CAM E SEU CONTEXTO: BROCOS E 

LACERDA 

 

Aos pesquisadores de História, especialmente no Brasil, onde a Eugenia e o 

Racismo foram em diversos contextos amalgamados e ressignificados, ao tratar de 

ressignificações locais aos discursos eugenistas e racistas, o ano de 1911 

representa um marco para o estudo e a pesquisa de seus respectivos objetos. Isso 

porque nesse ano, mais especificamente entre os dias 26 e 29 de julho foi realizado 
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em Londres, na Inglaterra, o Primeiro Congresso Universal de Raças, com título 

ambicioso, que buscava discutir a situação racial e promover estratégias para uma 

consolidação e melhoria de cada raça em seu espaço de vivência. 

Na ocasião, dois estudiosos brasileiros, pensadores da questão racial no 

país, participaram do encontro. Eram eles os médicos e antropólogos João Baptista 

de Lacerda (1846-1915) e Edgard Roquette-Pinto (1884-1954), ambas figuras de 

destaque no debate sobre a raça no Brasil daquele momento. 

O Primeiro Congresso Universal sobre as Raças pode ser caracterizado 

como um dos que apresentou uma maior multiplicidade de opiniões. Em um 

contexto em que os discursos do racismo científico eram predominantes e a eugenia 

estava em franca ascensão teve-se a presença de discursos que apontavam para 

uma intensa divergência em relação ao que se poderia chamar de discurso 

primordial do evento. Nesse aspecto, por exemplo o artigo Franz Boas, utilizava-se 

da Ciência antropométrica para, a partir do estudo dos crânios dos imigrantes 

estadunidenses, buscar refutar o discurso eugenista europeu, que defendia uma 

imutabilidade das características individuais sem uma alteração genética. Boas 

defendia uma interferência do meio em relação às características genéticas, ou seja, 

ao partir de uma região para outra, os indivíduos poderiam experimentar alterações 

físicas e mentais que segundo ele seriam passadas de uma geração para outras. Tal 

tese apresenta uma relação próxima com o neolamarckismo, que eram 

amplamente aceitos na América Latina no início do século XX, mas que era 

geralmente considerado ultrapassado na Europa e nos EUA.  

Porém o foco especial dessa pesquisa está na figura da ressignificação 

apresentada no Congresso pela figura do representante brasileiro João Baptista de 

Lacerda, o diretor do museu Nacional e um dos maiores promotores de discussão 

sobre a raça naquele momento.  

Formado médico na cidade do Rio de Janeiro e ex-Ministro da Agricultura, a 

mais conhecida atuação de Lacerda era na área da Antropologia, onde havia 

realizado pesquisas sobre a microbiologia e a febre amarela. Em um contexto de 

ascensão das disciplinas científicas, Lacerda era um representante dessa nova 
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cultura do saber. E tal como era padrão entre os membros das disciplinas científicas 

em ascensão, também Lacerda se adentraria nos debates sobre as questões sociais 

brasileiras, especialmente o racismo, considerado naquele momento como a maior 

“chaga brasileira”.  

Lacerda na ocasião apresentou, a pintura A Redenção de Cam, pintada 16 

anos antes. Entre a obra, pintada em 1895, e sua ressignificação produzida por 

Lacerda e apresentada em 1911, existem diversas controvérsias. Porém, naquele 

momento do Congresso e para a posterioridade, a Pintura A Redenção de Cam se 

tornaria uma das maiores representantes de uma das vertentes do discurso do 

racismo científico brasileiro, que após amalgamado com outros discursos de 

aprimoramento racial – entre eles a eugenia – se tornaria a exemplificação dessa 

vertente: o discurso de branqueamento racial. 

Porém, para compreensão da existência e da estruturação de tais 

discursos, se faz necessário que se realize inicialmente a uma apreciação da obra 

em questão. 

A obra “ A Redenção de Cam” foi lançada em 1895 por Modesto Brocos Y 

Gomez (1852-1936), um pintor espanhol que após 1890 viveu no Brasil, tendo 

produzido a obra 5 anos após sua chegada ao Brasil.  

A obra foi pintada em óleo sobre tela, medindo 199 x 166 cm e foi 

originalmente produzida para a Exposição Geral de Belas Artes de 1895, tendo nesse 

evento ocorrido a sua primeira exposição pública. Após o evento, tendo a pintura 

sido premiada com a medalha de ouro da exposição, ela ficou exposta no Museu 

Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde Lacerda teve acesso a ela. 
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“A Redenção de Cam” de Modesto Brocos Y Gomez. 1895. Óleo sobre Tela 

, 199x166 cm, (Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro) 

 

O aspecto primordial de A Redenção de Cam, é uma pintura composta de 

quatro personagens. Uma idosa, uma mulher, um homem e uma criança. A leitura 

primeira diz tratar-se de uma família composta por três gerações. Na primeira 

geração encontra-se a idosa, o que em uma leitura teleológica pode-se associar à 

avó da família. A segunda geração, seria composta pela filha dessa idosa e pelo seu 

marido. A mulher possui traços negróides, enquanto seu esposo possui 

características lusitanas. A terceira geração seria a criança, sentada no colo da mãe, 

com traços de cor branca. 

O próprio pano de fundo da pintura ressalta essa passagem da idosa negra 

para a criança branca. Atrás da idosa, vestida em tons escuros, encontram-se 

ramos de um arbusto, de sua filha encontra-se os tons amarelos do barro de uma 

casa, do marido lusitano roupas e materiais mecânicos e finalmente, a criança 

segura uma laranja em suas mãos. Laranja, essa um símbolo do trabalho e da 
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agricultura. Portanto, assim como a passagem do estado de natureza (ramos 

verdes) para cultura (laranja; agricultura), também a passagem da “raça negra” para 

a “branca”, seria um processo civilizatório. Tal processo se daria a partir do 

branqueamento por cruzamentos selecionados. 

 

A PINTURA EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO: O RACISMO E AS 

TEORIAS DE BRANQUEAMENTO 

 

A pintura A Redenção de Cam e as ressignificações produzidas em torno 

dela ocorreram no contexto de ascensão dos discursos científicos e do racismo 

como ciência, tal como aponta Hobsbawm (1988, p. 221): 

 

Sob a forma de racismo, cujo papel central no século XIX nunca será 

demais ressaltar, a biologia era essencial para uma ideologia burguesa 

teoricamente igualitária, pois deslocava a culpa das evidentes 

desigualdades humanas da sociedade para a "natureza". Os pobres eram 

pobres por terem nascido inferiores.  

 

A ascensão do racismo científico provocou mudanças significativas na 

forma que a sociedade do final do século XIX e início do século XX interpretava o 

mundo, havendo neste momento, um discurso que legitimava e ao mesmo tempo 

exigia ações dos cientistas com o intuito de provocar modificações na sociedade. A 

raça se tornou um fator determinante para a evolução da sociedade e o 

aprimoramento racial era percebido como a melhor possibilidade de promover o 

crescimento de uma nação. Com relação a ascensão dos discursos raciais, Silveira 

(2005, p. 32) afirma que: 

 

[...] raça, passava, agora, a ser entendida como força definidora a priori; 

força que move os homens, entendidos pelo conceito de raça entre 

homens civilizados [...] e barbárie, lugar-comum em que são postos todos 

os “povos inferiores”. Uma vez instaurada a lógica darwinista, a própria 
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idéia de nacionalidade passaria a ser uma variação antropológica do 

conceito de raça, dessa forma naturalizando a cultura e compreendendo-a 

dentro de um espectro cientificista e racializado, que tornou possível a 

identificação de tipos raciais e de escalas valorativas entre eles.  

 

As ideias racistas, em ascensão desde meados do século XIX, haviam 

adquirido um viés que se dizia científico, e que a partir de descobertas na área da 

biologia, medicina e outras ciências buscava apontar, a estruturação social dos 

grupos humanos e o porquê da existência de algumas sociedades mais 

desenvolvidas e outras menos desenvolvidas.  

Vale lembrar que esse conceito de sociedades mais desenvolvidas e menos 

desenvolvidas, originadas desse período, é um conceito totalmente etnocêntrico, 

pois foi originada de pensadores europeus que defendiam um desenvolvimento 

social que obviamente os colocava no topo da cadeia. Assim, desenvolvimento 

tecnológico, capacidade de produção e circulação de mercadorias e o 

desenvolvimento cientifico eram seus critérios principais. A qualidade de vida dos 

mais pobres e o sofrimento das crianças e os pobres morrendo nas fábricas com 

uma rotina de trabalho de 12 a 16 horas diárias, definitivamente não seria utilizado 

como um critério para avaliar a “evolução” da sociedade. 

Porém, como em uma determinada cultura, a apropriação de ideias tende a 

ocorrer das outras culturas ao qual esteja em contato, também no Brasil ocorreu a 

apropriação das ideias do racismo cientifico. E aqui elas provocaram uma polvorosa. 

Afinal, ao contrário das nações europeias que se afirmavam como raça e que 

defendiam uma certa homogeneidade, o Brasil era composto por diversos grupos 

étnicos que haviam migrado para o país, sejam os europeus, desde portugueses do 

século XVI até os germânicos, Ucranianos, Russos, Italianos, e Poloneses do século 

XIX, os africanos principalmente – mas não exclusivamente – do território que após 

o saque e divisão colonialista passou a ser chamado de Angola, e dos diversos 

grupos étnicos indígenas – em franco processo de extinção no final do século XIX-.  

A situação para os pensadores brasileiros em relação ao racismo científico 

e seus discursos certamente não era das melhores: por um lado havia a 
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possibilidade de se apropriar dos discursos europeus da forma como vinham e 

aceitar uma inferioridade e não formação de uma raça brasileira, tratando-se, 

portanto, de uma população degenerada e incapaz de uma evolução, já que os 

miscigenados tenderiam à doença e a desagregação. A segunda possibilidade 

estava em ressignificar tais discursos ao meio local, assumindo a existência de uma 

miscigenação e seus aspectos negativos, mas utilizando-se de um amalgama de 

outros discursos também presentes no meio local – neolamarckismo, racismo, 

alguns discursos eugenistas e teorias da evolução como a darwiniana – para 

explicar a situação racial brasileira. Nesse aspecto o desenvolvimento de discursos 

de branqueamento racial tornou-se comum nos meios acadêmicos do final do 

século XIX e início do século XX. 

Um dos discursos racistas mais aceitos no Brasil no início do século XX era 

o de branqueamento, ou seja, que a partir de cruzamentos selecionados seria 

possível “promover” o surgimento de uma raça brasileira, e consequentemente o 

aprimoramento da população. 

O pintor, Modesto Brocos, um espanhol – portanto estrangeiro - ao chegar 

ao Brasil pode ter ficado chocado com a heterogeneidade dos discursos presentes 

no país e na cidade em que se estabeleceu, o Rio de Janeiro, pois nessa época, a 

visão corrente no exterior sobre o Brasil era a de país racialmente miscigenado e 

degenerado. De acordo com Schwarcz (1993, p. 12):  

 

“O país era visto como uma nação composta por raças miscigenadas, 

porém em transição. Essas, passando por um processo de cruzamento e 

depuradas mediante uma seleção natural (ou quiçá milagrosa), levariam a 

supor que o Brasil seria, algum dia, branco.” 

 

O país era considerado mestiço e o “cruzamento de raças era entendido, 

com efeito, como uma questão central para a compreensão dos destinos dessa 

nação” (SCHWARCZ, 1993, p. 14). 
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A obra de Brocos é um retrato de diversos amálgamas que misturam 

etnocentrismos, discursos de raça, branqueamento e neolamarckismo social, 

sendo, porém, o discurso de branqueamento o seu aspecto principal. 

As ressignificações produzidas por Lacerda em 1911, sua utilização no 

Congresso e a posterior midiatização da imagem produzida naquele período embora 

também pautadas no branqueamento, deram esses novos significados para a 

imagem que assumiu, a partir desse disso um viés de discussão sobre as questões 

raciais. 

 

O DISCURSO CULTURAL PRESENTE NA RESSIGNIFICAÇÃO E NA 

CIRCULAÇÃO DA IMAGEM 

 

Entre a pintura de Brocos, representante do pensamento intelectual de seu 

autor e o pensamento de Lacerda há divergências. Podemos constatar que a ideia 

de seleção para branqueamento em Brocos era baseada em uma seleção sexual 

controlada, em que indivíduos de sexo masculino brancos seriam controlados de 

formas a se reproduzir com indivíduos de sexo feminino de cores negra e/ ou 

mestiço. Essa ideia é apresentada em um livro escrito pelo mesmo autor intitulado 

Viagem à Marte – aliás os livros de ficção científica de cunho racista naquele 

momento estavam em alta – que possui uma definição do pensamento de Modesto 

brocos. 

 

Introduziu-se entre aquelas raças o exército e as Irmãs como principal 

elemento durante uma geração, juntando-se a esses os voluntários e 

voluntárias que se oferecessem a ir com o mesmo fim laudável e, 

passado esse tempo, deixavam-se abandonadas a si mesmas durante 

duas gerações. Nesse espaço de tempo, as raças inferiores iam 

aperfeiçoando-se entre si, até ficar confusa a primeira inoculação. Logo, 

voltava-se a enviar os soldados e as Irmãs Humanitárias para renovar o 

sangue daquelas raças e por duas gerações, se as deixava isoladas. E 

continuando periodicamente estas medidas, a pele foi se aclarando até 
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chegar por fim a ficar da cor dos outros habitantes. Esse trabalho foi 

longo, cerca de mil anos levou para se realizar, mas a unificação foi um 

fato real, e hoje a raça que em algumas comarcas ficou sem mistura não 

é superior a esta conseguida artificialmente. (BROCOS, 1930, pp. 182-183) 

 

Para Brocos, o processo de branqueamento envolvia restrição espacial e 

social – quase que campos de procriação, embora isso não pudesse ser 

apresentado na pintura -, e um tempo bem maior do que o defendido por Lacerda. 

Em A Redenção de Cam, essa temporalidade é apresentada tanto pelo título 

da obra – Cam é um personagem diluviano – quanto pelos componentes da pintura 

– natureza dos ramos, agricultura da laranja -. Assim temos que o pensamento de 

raça de Brocos, assimilado em sua pintura e em sua escrita apontam para algumas 

variações em relação ao de Lacerda. A ressignificação de Lacerda é mais urgente: 

apenas três gerações, enquanto Brocos fala de mil anos. 

O laboratório social, através da separação de determinados grupos e seu 

isolamento para promover aos poucos a promoção de uma evolução proposto por 

Brocos assemelha-se aos campos de concentração que começavam a ser utilizados 

naquele período. Já Lacerda defende que o branqueamento ocorreria na própria 

sociedade, e não em laboratórios dela. A legenda apresentada por Lacerda para a 

pintura de Modesto Brocos no evento: “Negro passando ao branco, na terceira 

geração, por efeito do cruzamento de raças”, aponta para isso. 

A separação histórica para compreensão dos significados presentes e 

construídos na obra mostra se assim extremamente importante para compreensão 

dos significados aos quais seu autor e seus ressignificados.  

A forma com que Lacerda significava o contexto racial brasileiro naquele 

período pode ser exemplificado pelo seguinte excerto da comunicação desse 

antropólogo no Congresso Internacional das Raças: 

 

Após um século, provavelmente, a população do Brasil será representada, 

na maior parte, pelos indivíduos de raça branca, latina, e, ao mesmo 
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tempo, o negro e o índio terão sem dúvida desaparecido desta parte da 

América. (LACERDA, 1911, p.242) 

 

Assim, os dois indivíduos, em contextos diferentes – uma exposição 

artística e um Congresso Científico – produzem falas ligeiramente diferentes, em 

virtude de pertencerem à âmbitos sociais diferentes. Contudo, o tema central é o 

mesmo: O branqueamento. Esse tema central nas discussões científicas e sociais no 

final do século XIX e início do século XX, é apresentado por ambos os autores, 

buscando, a partir de suas visões racistas –eram indivíduos historicamente situados 

– promover um “aprimoramento da população. ” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que tornou uma ressignificação, como a de Lacerda a mais corrente, 

influenciando na forma com que os diversos racismos presentes na sociedade 

brasileira do século XXI fossem mais característicos que a visão de Brocos? 

Pensamos que são características políticas, econômicas e sociais. Em um momento 

de ascensão das disciplinas cientificas, a fala do antropólogo no Congresso cientifico 

valeu mais do que a arte “original” de Brocos.  

A obra de brocos, cuja centralidade está na cor da pele, aponta para uma 

questão sobre o racismo ainda presente na sociedade brasileira da atualidade. De 

tal forma podemos concordar com Lotierzo (2014) quando afirma que: 

 

A redenção de Cam também mostra a centralidade da cor da pele como 

um topos fundamental na pintura oitocentista, revelando o quanto o 

estudo das convenções artísticas do período pode contribuir para uma 

compreensão do racismo na República nascente e nos períodos 

imediatamente antecedentes. Além disso, a tela abre perspectivas para 

uma discussão do legado dessa tradição artística e das possíveis 

transformações ou rupturas em etapas subsequentes da produção 

pictórica brasileira. 
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Artisticamente e historicamente relevantes, ambas as significações 

produziram efeitos no imaginário social de tal forma que ainda hoje, as associações 

de cor e raça ainda são comuns e o racismo ainda não foi superado. Os discursos de 

branqueamento, embora não publicamente divulgados, permanecem velados nas 

práticas sociais presentes na população, aparecendo, contudo, ainda e muito, nos 

signos e na subjetividade dos discursos produzidos pelos indivíduos. 
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O Perfuraneve: um futuro distópico em quadrinhos 

 

Thomas Maycon MACIEL1  

Marco Antonio STANCIK2 

(Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

 

Resumo: A história de O Perfuraneve se passa em um mundo destruído 

pela guerra e que leva a  humanidade a sua eminente extinção, restando apenas os 

tripulantes do trem homônimo, que circula pelo mundo em um movimento-motor 

eterno. O foco da pesquisa em questão está na representação de estruturas de 

poder feitas pelos autores que dentro do ambiente de clausura da história em 

quadrinhos, trazem suas próprias percepções em relação às estruturas de poder do 

mundo real, lembrando que o período histórico que O Perfuraneve fora criado e 

publicado é um período de revoluções, revoltas, lutas sociais espalhados pelo 

mundo inteiro: lutas estudantis e trabalhistas na França e também de elementos de 

outras realidades que buscavam a redemocratização, no caso a América do Sul que 

vivia regimes ditatoriais em sua maior parte Argentina, Chile, Brasil, entre outros, 

isso ajuda a compreender como foram transmitidos para as páginas da HQ, alguns 

elementos da realidade vivida pelos próprios autores. 

 

Palavras-chaves: História em quadrinhos, estruturas de poder, lutas 

sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o advento da escola de Annales, a partir da década de 1930, a 

diversificação das fontes, ou seja, a procura por fontes alternativas de pesquisa tem 

                                                           
1 Graduando do terceiro ano de História – Licenciatura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
2 Orientador do projeto de pesquisa no PROVIC vinculado a Fundação Araucária e professor do departamento de História da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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mobilizado os historiadores. Contudo, no que se refere ao emprego de fontes 

imagéticas, o avanço ainda é tímido. Assim, embora nos estudos historiográficos 

das últimas décadas se observe um crescente interesse pelas imagens, seu uso 

ainda é bastante restrito como fonte, figurando como meras ilustrações e/ou para 

reafirmar conclusões alcançadas por intermédio de fontes de natureza diversa. 

Apesar de subutilizadas, as imagens podem se revelar capazes de suscitar 

questionamentos e apontar aspectos por vezes não acessíveis por outros meios ao 

pesquisador, colocando-o em contato com representações, expressões de ideias, 

emoções, sentimentos, valores, preconceitos (STANCIK, 2014). Ao mesmo tempo, a 

disponibilidade imagens é extremamente ampla, pois não está restrita aos acervos 

e coleções mantidas por instituições de pesquisa, encontrando-se disponível em 

publicações, na internet, não se podendo ainda desprezar a possibilidade do seu 

acesso através de acervos particulares, e, não menos, em histórias em quadrinhos 

(EDGAR & SEDGWICK, 2003; VIANNA, 2000, VITECK, 2007). 

A obra de Lob e Rochette, foi publicada originalmente na revista franco-

belga À Suivre e posteriormente pela editora Casterman em 1984. As décadas de 

1970 e 1980 foram marcadas por várias tentativas de mudança das estruturas 

sociais, tanto do lado capitalista que vivia consecutivas crises financeiras e sociais, 

quanto do lado comunista que sofreu com as constantes revoluções internas, 

principalmente na antiga União Soviética, que sofreu duros golpes devido ao 

momento econômico que vivia o que culminou em 1991 no fim da mesma. Foi no 

período de transição entre as décadas 70 e 80 que a ideia de Lob e Rochette, foi 

tomando forma, alimentada de componentes sociais advindos de sua própria 

realidade, lutas estudantis e trabalhistas na França e também de elementos de 

outras realidades que buscavam a redemocratização, no caso a América do Sul que 

vivia regimes ditatoriais em sua maior parte (Argentina, Chile, Brasil, entre outros). 

Nessa efervescência de mudanças sociais e de lutas constantes em aspecto mundial 

que foi concebido O Perfuraneve. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
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As décadas de 1960 e 1970 foram períodos de crises e reconstruções em 

vários aspectos e em diversos lugares do mundo, os movimentos sociais e as lutas 

pela democracia em especial na América Latina, que vivia períodos de ditadura 

militar (Brasil, Guatemala, Paraguai, Argentina, Bolívia, República Dominicana, 

Peru, Chile, entre outros), apoiados pela política norte-americana, para evitar assim 

a “ameaça comunista”. Na Europa e em especial na França (contexto que nos 

interessa) as indignações populares, que se iniciou em março de 1968, quando 

universitários da Universidade de Sorbonne, protestaram contra o fim dos 

dormitórios compartilhados entre homens e mulheres. A repercussão de tais 

protestos ajudaram a expandir a visão de um movimento de lutas sociais, vendo 

naquele instante a possibilidade de inserção de diferentes pautas em relação às 

políticas aplicadas por Charles de Gaulle, então presidente da França, nessa 

perspectiva, em maio de 1968 eclodiram nas ruas francesas o movimento que aliava 

os desejos estudantis por melhoras na educação, pela liberdade individual com as 

vontades da classe operária na melhoria das condições de trabalho e que trouxeram 

consigo uma série de reivindicações culturais, sociais e políticas. Apesar da 

repressão física e da derrota no campo político, os ideais do Maio de 1968 Francês, 

foi um período de fertilidade para novas visões políticas e para o fortalecimento dos 

grupos sociais que ali estavam representados. 

 

CRIADORES E A CRIATURA 

 

O Perfuraneve foi roteirizado por Jacques Lob (1932-1990) e conta com 

ilustrações de Jean-Marc Rochette (1956), Lob trabalhara como ilustrador no início 

de sua carreira literária, porém foi como roteirista a partir de 1964 na revista 

Chouchou, que encontrara sua verdadeira vocação e criara com diversos 

desenhistas, publicações satíricas, bem humoradas e críticas como Suberman 

(revista Pilote), Blanche Épiphanie (revista V Magazine), Superdupont (revista Fluide 

Glacial), entre outras. Apesar de sua dedicação aos roteiros, Lob retornou aos 
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desenhos em 1975, quando teve várias histórias em quadrinhos publicadas em 

L’echo des savanes. Foi na transição da década de 1970 para 1980 que Lob 

estabelece parceria com Jean-Marc Rochette e retorna aos roteiros, elaborando 

então Le Transpaceneige ou em português O Perfuraneve. Projeto que fora 

elaborado para a revista À Suivre e posteriormente em 1984 fora publicada pela 

editora Casterman. 

Rochette por sua vez começou sua carreira em 1974 sendo ilustrador e 

estabelecendo várias parcerias com outros quadrinista e roteiristas, após o trabalho 

em O Perfuraneve com Lob, se junta em 1986 a Benjamin Legrand que 

posteriormente, em 1999 e 2000 dá continuidade ao trabalho de Lob (falecido em 

1990) no universo de O Perfuraneve, escrevendo O Explorador e a Travessia (os 3 

volumes são compilados na edição da Editora Aleph, porém para o trabalho em 

questão apenas o primeiro volume está sendo analisado). 

A história se passa em um futuro distópico, após um acidente de 

proporções nucleares que acabou por colocar o mundo em uma nova era glacial. Em 

meio à destruição do mundo, o trem Perfuraneve com seus 1001 vagões detém 

dentro de si o que sobrou da humanidade. Apesar da drástica mudança do ambiente 

com a hostil “morte branca” a espreita, as estruturas que colaboraram com o “fim 

do mundo” se mantém dentro do trem, com a estratificação social latente, sendo o 

trem divido em três categorias, os ricos e aristocratas ficavam nos primeiros 

vagões, com todas as regalias possíveis os chamados “vagões dourados” próximos 

da locomotiva; depois no segundo compartimento ficara a burguesia, com condições 

básicas para sobrevivência e por último os fundistas, que são desprezados a tal 

nível que não tem direito a luz do sol. Em meio a toda essa situação, um dos 

fundistas, Proloff consegue avançar para os vagões dianteiros, causando uma 

repentina mudança na rotina do Perfuraneve. A partir desse momento a história se 

desenrola, envolvendo as entidades de poder, repetições das existentes 

anteriormente no mundo pré-apocalíptico: a força militar, o poder dos aristocratas, o 

controle midiático, a força religiosa e a alienação da sociedade. 
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A ANÁLISE 

 

Os ícones imagéticos são as formas mais antigas de registro e de 

comunicação da humanidade, desde os períodos primitivos (as pinturas rupestres) e 

mesmo com a invenção da escrita feita pelas civilizações antigas (sumérios, 

egípcios, entre outros) a imagem não perde sua importância na comunicação e em 

especial como propagação de ideias, pois a imagem ajuda a construir e a reforçar 

ideias de uma forma mais ampla, já que estabelece contato com quaisquer pessoas 

que possam vê-la. Têm-se diversos historiadores que perceberam nas imagens, 

muito além da pintura, da arte em si, representações das sociedades em questão e 

pesquisaram tal teor em quadros da realeza, de paisagens, de eventos 

políticos/sociais e partiram desse interesse para compreender e buscar através 

delas explicações explícitas e implícitas da sociedade em questão. A obra “O 

Perfuraneve” é explicito em sua retratação de mundo, apesar de trabalhar com base 

em uma realidade futura e distópica, influenciada por várias outras obras literárias 

que o fazem como “19843”, “A Ilha4”, “Farenheit 4515”, O Perfuraneve através de sua 

narrativa gráfica, sendo uma história em quadrinhos, trás consigo os recursos 

desse tipo de mídia, possibilitando a qualquer pessoa que possa vê-la uma 

compreensão e noção do que trata a história. 

A história de O Perfuraneve se passa em um mundo destruído pela guerra 

e que leva a humanidade a sua eminente extinção, restando apenas os tripulantes 

do trem homônimo, que circula pelo mundo em um movimento-motor eterno. O foco 

da pesquisa em questão está na representação de estruturas de poder feitas pelos 

autores6 que dentro do ambiente de clausura da história em quadrinhos, trazem a 

meu ver, suas próprias percepções em relação às estruturas de poder do mundo 

real, lembrando que o período histórico que O Perfuraneve fora criado e publicado é 

um período de revoluções, revoltas, lutas sociais espalhadas pelo mundo inteiro, 

                                                           
3
 Obra distópica de George Orwell, referência utilizada para compreensão de criação de um universo distópico; 

4
 Obra de criação de Aldous Huxley, que constrói uma sociedade utópica, utilizada como leitura auxiliar; 

5
 Obra de Ray Bradbury, que retrata uma ditadura velada à intelectualidade; 

6
 Jacques Lob e Jean-Marc Rochette 
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isso ajuda a compreender como foram transmitidos para as páginas da HQ, alguns 

elementos da realidade vivida por tais autores. 

Antes de analisar a obra propriamente dita, é preciso a explicação de 

alguns elementos presentes na narrativa em si. Estão presentes as seguintes 

estruturas na HQ: 

• Divisão social (classes); 

• Força militar; 

• Influência religiosa; 

• Conflitos políticos; 

• Alienação da realidade das personagens. 

A divisão social é elemento principal da obra que colabora para todo o arco 

dos protagonistas (Proloff e Adelaine), temos representadas nos militares, que 

conforme suas patentes encontram-se em diferentes regiões do Perfuraneve; temos 

os aristocratas e o alto clero, que se estabelecem nos “vagões dourados” onde ficam 

a maior parte dos recursos; temos os vagões do meio que correspondem a área 

onde está assentada a burguesia e toda a sua estrutura (produção de alimentos, 

bordéis, criminalidade) e por último os fundistas que não possuem nenhum recurso, 

alimentam-se de restos, vivem nos vagões superlotados e propensos a doenças e a 

“morte branca” devido a falta de roupas, cobertores e ferramentário para produção 

de calor. 

O elemento militar mostra seu perfil no primeiro quadro da história, mas 

sua participação não se resume a truculência e violência que ressalta aos olhos 

nesse primeiro quadro. Como elemento político da trama, as cabeças pensantes que 

comandam tal elemento na história, se mostram representações de governantes 

militares do mundo real, que se envolvem em diferentes esferas e assuntos, 

buscando ter influência em várias áreas de poder. 

Devido a todo o contexto que envolve a história, o aspecto religioso está 

intimamente ligado com o estado psicológico que as personagens se encontram, 
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tem-se na religião desenvolvida na história esperança e contradição, contendo a 

crítica em relação aos clérigos do mundo real, que usufruem da fé dos devotos para 

se manter no poder. O Perfuraneve é transformado no elemento divino, pois é ele 

que mantém viva a esperança de se encontrar um lugar para reconstrução da 

humanidade. Envolvido na disputa de poder com os aristocratas e militares, os 

religiosos da história possuem um elemento que o faz um tanto quanto 

predominante, a adesão popular, não em sua totalidade evidentemente, mas que os 

faz ter certa vantagem na disputa de poder. 

Na atmosfera social desenvolvida por Rochette e Lob, fica evidente o 

desconforto social e sua instabilidade, a constante busca por predominância em 

relação aos demais gera conflitos constantes entre militares x aristocratas x 

religiosos e em relação aos fundistas e demais sobreviventes há a opressão 

exercida pelos “três poderes” do Perfuraneve, tanto física, quanto psicológica, em 

muitos momentos atrelados a sobrevivência de outros membros (fundistas). Nessas 

constantes disputas, há momentos de equilíbrio entre as três classes dominantes, 

nos quais temos como plano de fundo o desligamento ou não dos vagões dos 

fundistas, já que a “Santa Locomotiva” está passando por dificuldades para manter-

se a todo vapor. 

Outro aspecto retratado na obra é alienação através da propagação de 

ideias religiosas, elementos midiáticos desenvolvidos para manter o controle e o 

fornecimento de entretenimento adulto, como bares e bordeis, já que no ambiente 

criado não existem crianças. Tais fatores buscam criar nos habitantes do trem um 

distanciamento e a distração em relação à realidade que permeia tal ambiente, 

dessa forma, transformando a maioria da população existente em fantoches, 

controlados e distraídos facilmente das situações extremas que cercam a 

construção da história. 

Para exemplificar tais elementos e fazermos uma análise prática da obra 

iremos expor algumas imagens que exemplifiquem tais construções realizadas 

pelos autores. 
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Figura 1. Página 53 do quadrinho O Perfuraneve (Le Transperceneige) 

Fonte: LOB, J.; ROCHETTE, J.M.; LEGRAND, B. O Perfuraneve. São Paulo: Aleph, 2015 

 

Podemos ver na figura acima a representação de várias estruturas 

supracitadas e suas representações. Vemos no primeiro quadro o pastor que busca 

a oração dos demais para que a locomotiva não pare, há a construção de “Santa 

Locomotiva” como um deus para os habitantes. Pode-se notar também a 

instabilidade entre os habitantes mais abastados e o interesse dos mesmos no 

desligamento dos vagões finais, para manutenção e sobrevivência. Além disso 
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podemos notar a atuação de Adelaine na tentativa de defesa dos fundistas, mesmo 

não sendo uma deles. 

 

Figura 2. Página 7 do quadrinho O Perfuraneve (Le Transperceneige) 

Fonte: LOB, J.; ROCHETTE, J.M.; LEGRAND, B. O Perfuraneve. São Paulo: Aleph, 2015 

 

A Figura 2 é a primeira página da HQ7 e já trás um dos inúmeros exemplos 

da representação militar utilizada pelos autores, que evidencia a violência usada 

para conter o fundista, no caso o protagonista Proloff. Podemos perceber o uso de 

tons de preto e branco, durante toda a história são as cores usadas por Rochette e 

                                                           
7
 Sigla utilizada nesse trabalho para o termo História em Quadrinhos 
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não há nenhum quadro colorido, o que ajuda a construir o tom de pessimismo que 

constitui a atmosfera da HQ em todo seu transcorrer.  

Na figura abaixo (Fig. 3) podemos ver outro fator enumerado anteriormente 

em relação à alienação. Pode-se ver por toda a página elementos que fazem ligação 

a prostituição, vários monitores com imagem de mulheres nuas, homens em um 

bar, além do corredor onde há prostituição. Retratando assim um ambiente de 

“diversão” e que através dele busca-se um descolamento da realidade vivida pelas 

personagens. 
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Figura 3. Página 65 do quadrinho O Perfuraneve (Le Transperceneige) 

Fonte: LOB, J.; ROCHETTE, J.M.; LEGRAND, B. O Perfuraneve. São Paulo: Aleph, 2015 

 

 COMENTÁRIOS FINAIS 
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Partindo das leituras realizadas da própria obra, de estudiosos como Peter 

Burke8 e de outros pesquisadores do período histórico supracitado podemos 

acreditar, não confirmar, que os autores de O Perfuraneve, trazem para a obra 

vários elementos da realidade na qual estavam inseridos e apesar de se tratar de 

uma distopia atemporal, pode-se estabelecer paralelos com comportamentos ainda 

existentes na realidade atual, sabemos que todo produto imagético possui em sua 

essência interesses particulares de seu autores, de sua editora e objetivam causar 

impactos em diferentes esferas da sociedade e assim sendo, acreditamos apesar de 

uma pesquisa ainda em fase inicial, conseguir elencar alguns elementos e 

representações de forma satisfatória extraídos da obra Le Transperceneige. 
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Itaipulândia e o prefeito pioneiro – a jornada do herói na história de vida 

de Lotário Knob   

 

 Nádia MOCCELIN 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

 

Resumo: O presente artigo faz uso das considerações propostas e 

defendidas por Joseph Campbell, em sua obra O herói de mil faces (2007), que 

apresenta uma fórmula de construção básica de narrativas, cujas etapas compõem 

diferentes estágios do monomito. A partir de uma nova aplicação de tal trajetória, 

Christopher Vogler adaptou em A jornada do escritor (2006) seu uso nas narrativas 

fílmicas, apresentando as diferentes fases e etapas percorridas pelos super-heróis 

do universo cinematográfico.  Com tamanha adesão no uso de tal percurso, a 

jornada do herói consolidou-se no imaginário social e pela organização narrativa, 

apresenta-se também nos relatos das histórias de vida. O estudo aqui apresentado 

irá centrar-se na aplicação de tais etapas na trajetória pessoal e pública do prefeito 

pioneiro de Itaipulândia, Lotário Knob. 

 

Palavras-chaves: Jornada do herói, imaginário social, história de vida, 

Itaipulândia. 

 

Introdução 

 

Desde os primórdios da comunicação humana, o homem apresentou uma 

característica básica em suas expressões: a composição narrativa. Mesmo no início, 

quando fazíamos uso de formas verbais por meio de códigos sistematizados para 

expressar um sentimento, uma necessidade ou contar algo, utilizamos uma 

                                                           
1
Mestranda em Comunicação, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Trabalho 
orientado pelo professor André Azevedo da Fonseca, do programa de Mestrado em Comunicação, da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL).  
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composição linear para explicá-los à fim de organizar, dar ordem, significado e 

sentido ao que se estava sendo falado. Essa estrutura linear partia da composição 

de um início, meio e fim de história, com o intuito de dar ritmo e sequencialidade ao 

fato em questão. Assim, por se tornarem componentes fundamentais para uma 

comunicação efetiva e funcional, o narrar histórias penetrou-se no universo 

comunicacional e em meio as mudanças e transformações dele, se reinventou. E se 

narrar histórias está intrínseco em qualquer manifestação de comunicação verbal e 

escrita, há que se considerar que a narrativa tornou-se não banal, mas corriqueira, 

automática, múltipla e comum. Contudo, como explicar o destaque, a funcionalidade, 

adesão e preferência de algumas narrativas em detrimento de outras? Como podem 

algumas histórias passarem de geração em geração, e em cada uma delas, 

possuírem grande notoriedade? Afinal, se as estruturas essenciais estão presentes, 

o que difere um narrar do outro?  

Sobre a consolidação e impregnação de certas narrativas no imaginário 

social, pode-se recorrer a um exemplo bastante antigo: as narrativas mitológicas. 

Os mitos são histórias narradas que perpassam por meio da tradição ou da 

memória coletiva. De acordo com Campbell (apud SILVA, 2012), eles são uma forma 

de dar sentido, significado e verdade as mais diversas questões do universo. 

Segundo o autor os mitos possuem quatro funções: mística, cosmológica, 

pedagógica e sociológica.  

- Função mística: mostra os mistérios e as maravilhas do universo;  

- Função cosmológica: preocupa-se com a forma do universo, em como as 

coisas funcionam. A ciência se ocupa dessa dimensão;  

- Função pedagógica: acontece quando os mitos são usados para ensinar a 

“viver uma vida humana sob qualquer circunstância”;  

- Função sociológica: quando o mito dá suporte e valida a ordem social. 

Campbell (2007) considera ainda que em todas as época e em todas as 

circunstâncias, mito tem florescido, encontrando espaço e crédulo. Para ele, as 

narrativas mitológicas sempre existiram e a sociedade continua criando-as. “As 

religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, 
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descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos 

povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito” (CAMPBELL, 2007, p. 

06). Presentes nas mais diversas narrativas como as religiosas e folclóricas, o mito 

pode estar também na mais inocente das histórias infantis contadas antes de 

dormir. 

 

O prodígio reside no fato de a eficácia característica, no sentido de tocar e 

inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais 

despretensioso conto de fadas narrado para fazer a criança dormir — da 

mesma forma como o sabor do oceano se manifesta numa gota ou todo o 

mistério da vida num ovo de pulga. Pois os símbolos da mitologia não são 

fabricados; não podem ser ordenados, inventados ou permanentemente 

suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada 

um deles traz em si, intacto, o poder criador de sua fonte (CAMPBELL, 

2007, p. 06). 

 

Um dos principais mitos disseminados e reinventados pela sociedade é o do 

herói. Desde a infância, somos contagiados pelas incríveis histórias lendárias dos 

heróis do universo animal, humano e divino. Contudo, essa não é a única fase da 

vida em que nos reportamos à histórias e produções heroicas. Muito pelo contrário, 

a trajetória do herói permanece constante para grande parte da sociedade, tendo em 

vista que a mesma se reescreve, atualiza, moderniza e se transforma. Isso ocorre, 

segundo Campbell (2007) porque, entre outros fatores, há no mito do herói uma 

jornada, uma fórmula de etapas a serem vencidas e percorridas por ele, para que ao 

final, o personagem seja consagrado como divino. Nesse caminho padrão da 

narrativa mitológica a uma exaltação da fórmula utilizada nos rituais de passagem: 

separação – iniciação – retorno, referências que podem ser consideradas núcleo da 

definição do termo monomito. 

 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 

sobrenaturais; ali encontra fabulosas — forças e obtém uma vitória 

decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer 

benefícios aos seus semelhantes (CAMPBELL, 2007, p. 18). 
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Assim, o autor define de forma simplista, as duas funções principais do 

herói: sair do universo humano para enfrentar grandes duelos e desafios, 

retornando em seguida para compartilhar seu aprendizado e sabedoria com o 

restante da humanidade. Dentro dos três eixos centrais responsáveis pelo percurso 

padrão do herói no monomito, o autor demarcou ainda etapas intermediárias 

presentes na história heroica. Evidencia-se que Campbell (2007) compreende que 

todas as fases por ele indicadas não estão necessariamente presentes na mesma 

narrativa mitológica. Mas, que em todas elas, a ocorrência de algumas das etapas 

citadas é existente. No total, 17 fases integram os elementos básicos desse padrão 

arquetípico: 

1. Separação 

1.1 Chamado da aventura: convocação do herói por meio de um evento que irá 

retirá-lo do universo mundano; 

1.2 Recusa ao chamado: negação a renunciar àquilo que a pessoa considera de 

interesse próprio; 

1.3 Auxílio sobrenatural: encontro com figura protetora que lhe fornece os amuletos 

necessários;   

1.4 Passagem pelo primeiro limiar: encontro com o guardião do limiar, protetor do 

portal que separa os dois mundos;  

1.5 O ventre da baleia: passagem para a esfera do renascimento, da internalização; 

2. Iniciação 

2.1 O caminho de provas: desafios a serem vencidos pelo herói para sua evolução 

pessoal e/ou física;  

2.2 Encontro com a deusa: encontro de aprendizado com a rainha-deusa do mundo;  

2.3 A mulher como tentação: busca do equilíbrio e autoconhecimento; 

2.4 Sintonia com o pai: rito de morte e ressurreição, imortalidade e reconciliação 

com o pai;  

2.5 A apoteose: tona-se livre da ignorância mundana, alcançado a sabedoria, paz e 

tranquilidade;   

2.6 A última benção: confronto final, realização da meta proposta;  
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3. Retorno 

3.1 Recusa do retorno: ocorre quando o herói não acredita ser possível passar seus 

ensinamentos à humanidade e se nega ao regresso;  

3.2 A fuga mágica: auxílio ou fuga do herói ao exílio;  

3.3 O resgate com auxílio externo: se o herói estiver sendo obstruído em sua volta 

ao mundo primário, uma ajuda divina ou externa pode aparecer para auxiliá-lo no 

caminho de retorno;  

3.4 A passagem pelo limiar do retorno: processo de passagem do reino místico 

para seu antigo mundo;  

3.5 Senhor dos dois mundos: conhecimento e sabedoria sobre ambos os mundos, 

conquista da liberdade de trânsito entre os dois universos;   

3.6 Liberdade para viver: início de uma nova vida no mundo comum, renascido.  

 

A jornada do herói e o uso da mídia – cinema e jornalismo 

 

Décadas após o lançamento da obra de Joseph Campbell, Christopher 

Vogler, roteirista de cinema, publicou A jornada do escritor (2006). A obra é uma 

adaptação sobre a jornada do herói, onde a narrativa apresenta uma composição 

contemporânea. Atuando como um guia prático para elaborar e consertar histórias, 

o livro mostra como os escritores utilizam estruturas místicas para criar narrativas 

poderosas. O autor, apontando como os contadores de histórias inventam esquemas 

originais a partir de elementos antigos e imutáveis da sabedoria milenar dos mitos, 

desenvolveu uma releitura da jornada proposta por Campbell, atualizando-a para 

uma jornada do herói e homem comum.  

1. Primeiro ato:  

1.1 Mundo comum: vida e cotidiano do herói enquanto homem comum, em suas 

atividades mundanas; 

1.2 Chamado à aventura: ocorrência de um evento que o convoca à aventura; 

1.3 Recusa ao chamado: hesitação do indivíduo à largar sua vida e interesses 

próprios; 
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1.4 Encontro com o mentor: encontro com velho sábio que o transmite sabedoria e 

conhecimento pleno; 

1.5 Travessia do primeiro limiar: o herói deixa o mundo terreno e passa a viver em 

um mundo especial, novo; 

2. Segundo ato: 

2.1 Testes, aliados e inimigos: desafios e obstáculos que o herói enfrenta contra 

situações ou pessoas; 

2.2 Aproximação da caverna oculta: o herói encontra uma segunda travessia de 

limiar e deve atravessá-la enfrentando seus perigos; 

2.3 Provação: o novo herói deve lutar contra seus medos e angústias pessoais e lida 

com a proximidade da morte; 

2.4 Recompensa: após superar um grande desafio, ele encontra o que buscava; 

3. Terceiro ato:  

3.1 Caminho de volta: o herói encontra dificuldades geradas pela sua saída do 

mundo comum, ao tentar o regresso; 

3.2 Ressurreição: como em um renascimento, o herói se transforma, se reinventa e 

pode voltar ao antigo mundo, modificado; 

3.3 Retorno com o elixir: o herói retorna com seu elixir e consegue ajudar seu 

mundo comum. 

De acordo com Vogler (2006), a ideia de herói permeia toda e qualquer história que 

apresenta um protagonista. Não é necessário que o enredo trate de uma aventura 

sobrenatural ou de um duelo físico para que se possa identificar a jornada no herói. 

Isso, porque as características principais e básicas desse personagem estão 

sempre inseridas nos protagonistas das mais variadas formas de história.  

 

A palavra herói vem do grego, de uma raiz que significa "proteger e 

servir" (aliás, o lema do Departamento de Polícia de Los Angeles). Um 

Herói é alguém que está disposto a sacrificar suas próprias necessidades 

em benefício dos outros. Como um pastor que aceita se sacrificar para 

proteger e servir a seu rebanho. A raiz da ideia de Herói está ligada a um 

sacrifício de si mesmo. (Notem que eu uso a palavra para designar um 
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personagem central ou um protagonista, independente do seu sexo) 

(VOGLER, 2006, p.52).  

 

Nesse trabalho, o autor transpôs a estrutura mitológica proposta por 

Campbell (2007), para o universo do cinema, exaltando como os heróis 

mundialmente conhecidos, são reinventados e as histórias são reatualizadas, 

sempre dentro do mesmo caminho da superação, da aventura, do sacrifício, da 

morte e da ressureição. Diante da consolidação, do sucesso e da funcionalidade que 

a trajetória do herói, apresentada por Vogler (2006), alcançou no meio 

cinematográfico, esse roteiro pré-elaborado se fixou no imaginário social e coletivo 

das narrativas contemporâneas. Com o passar do tempo, a narrativa heroica 

alcançou também uma nova plataforma midiática que, com o intuito de legitimar 

uma aproximação com um público, passou a personificar sua trabalho. O jornalismo 

passou então a dar a notícia por meio de histórias únicas, pessoalizadas. Ganham 

espaço, as trajetórias de vida permeadas por dificuldades, superação e grandes 

vitórias.  

Sobre essa nova forma de fazer jornalismo, o professor e pesquisador 

Edvaldo Pereira Lima (1998), apresentou no final da década de 1990, uma jornada do 

herói editada e voltada ao meio jornalístico (apud MARTINEZ, 2008).  Em seu estudo, 

o pesquisador considera as etapas e o método proposto por Campbell, como uma 

fórmula para construção de histórias de vida, aliando-se as considerações e 

potencialidades do Jornalismo Literário Avançado. No intuito de adaptá-lo as noções 

e especificidades jornalísticas, Pereira Lima reedita as etapas, reduzindo-as a oito. 

São elas: Cotidiano, Chamado à aventura, Recusa, Desafios, Caverna Profunda, 

Teste, Recompensa, Retorno.  Nessa adaptação, há ênfase em diferentes partes 

dentro da reportagem, dando um destaque menor para o cotidiano, em detrimento 

às dificuldades e obstáculos superados, bem como à recompensa. Existe também, 

dentro dessa nova aplicação da jornada do herói, uma ressignificação sobre o perfil 

e a definição do herói, que se apresenta não como uma personalidade heroica. Ele 

passa, apenas, a ser uma designação do protagonista da história.  
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Além dessas transformações voltadas ao estereótipo do herói, existe 

também nessa nova proposta, uma aproximação com a história oral, onde, por meio 

dela, encontram-se as fontes narrativas necessárias para a composição das novas 

histórias. Por meio dessa aplicação da jornada do herói, o jornalismo passa a dar 

atenção não somente as histórias de grandes celebridades, políticos ou empresários 

de renome mas, abre espaço também para a fala de uma porção de anônimos, 

populares e marginalizados pelo poder (MARTINEZ, 2008). Esses ilustres 

personagens desconhecidos, vão narrar a própria história, compondo assim suas 

autobiografias.  

 

Falar de história de vida é pelo menos pressupor – e isso não é pouco- 

que a vida é uma história e que, como no título de Maupassant, Uma vida, 

uma vida é inseparavelmente um conjunto dos acontecimentos de uma 

existência individual concebida como uma história e o relato dessa 

história. É exatamente o que diz o senso comum, isto é, a linguagem 

simples, que descreve a vida como um caminho, uma estrada, uma 

carreira, com suas encruzilhadas [...], seus ardis, até mesmo suas 

emboscadas [...], ou como um encaminhamento, isto é, um caminho que 

percorremos e que deve ser percorrido, um trajeto, uma corrida, um 

cursus, uma passagem, uma viagem, um percurso orientado, um 

deslocamento linear, unidirecional [...], que tem um começo [...], etapas e 

um fim, no duplo sentido, de término e de finalidade [...], um fim da 

história (BORDIEU, 2006, p. 183).  

 

Deve-se considerar que por forte influência das mídias e fontes sociais já 

citadas, haverá nessas narrativas uma composição de discurso que segue segundo 

um padrão linear e que este irá, consequentemente hierarquizar informações, a 

partir de visões e escolhas pessoais. Alguns fatos, períodos e acontecimentos da 

vida do personagem comum, terão maior destaque e ênfase em sua narração, do 

que outros. Outro fator contribuinte para essa seleção e filtro de determinados 

momentos da sua própria trajetória é a memória dos acontecimentos. Vários fatores 

podem influenciar a rememoração e o despertar de lembranças marcantes para a 

vida do narrador comum. Em geral, essas memórias são classificadas por meio de 
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referência e de fases de acontecimentos, onde um tempo vazio de acontecimentos, é 

um tempo vazio de lembranças (CANDAU, 2014).  Segundo o autor,  

 

Cada memória é um museu de acontecimentos singulares aos quais está 

associado certo ‘nível de evocabilidade’ ou de memorabilidade. Eles são 

representados como marcos de uma trajetória individual ou coletiva que 

encontra sua lógica e sua coerência nessa demarcação. A lembrança da 

experiência individual resulta, assim, de um processo de ‘seleção 

mnemônica e simbólica’ de certos fatos reais ou imaginários – 

qualificados de acontecimentos – que presidem a organização cognitiva da 

experiência temporal. [...] De forma genérica, são os significantes da 

identidade pessoal mobilizados em função de três critérios: sua eficácia 

memorial presumida, a natureza das interações intersubjetivas e o 

horizonte de espera no momento da rememoração (CANDAU, 2014, p. 98-

99). 

 

Emancipação de Itaipulândia – o entrecruzamento com a história 

de vida de Lotário Knob 

 

Itaipulândia é um munícipio lindeiro2 do interior do oeste do Paraná, com 

emancipação política recente (1992), tendo 23 anos de independência política, 

econômica e administrativa. Com um contingente populacional pequeno, próximo 

aos 10 mil habitantes, a cidade tem como principal fonte de recursos a agricultura e 

os royalties3 provenientes da usina de Itaipu. Quando o município emancipou-se, a 

região do antigo distrito de Aparecidinha d’Oeste (atual Itaipulândia), já havia sido 

atingido pelas águas do Rio Paraná, fruto do alagamento para a construção da usina 

hidrelétrica binacional. Foi também após a formação do lago, que o pioneiro 

itaipulandiense, Lotário Otto Knob chegou a região oeste paranaense para atuar 

como professor do colégio estadual de Missal, cidade vizinha. Da época de sua 

chegada, recorda-se da contrariedade local à inundação das terras na região.  

                                                           
2
 Denominação dada as cidades atingidas pela formação do lago de Itaipu, no oeste do Paraná. 

3
 Compensação financeira mensal pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica na 
usina. O repasse de royalties é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago e a quantidade de energia gerada 
mensalmente (Itaipu Binacional online). 
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Sentia-se fortemente que o povo, a grande maioria, principalmente os 

agricultores, estavam bastante decepcionados, haviam perdido bastante 

terras boas, muitos reclamavam de que foi prejudicial, e que foram meio 

que obrigados a vender suas terras, ou perderam suas terras. […] Por 

outro lado, também inflacionou. Como passou a ter muito dinheiro da 

indenização, inflacionaram as terras a nível da região. Outras regiões 

onde o pessoal estava eventualmente indo, e inclusive inflacionou os 

imóveis urbanos, das micro regiões, uma vez que tinham agricultores que 

ganharam suas terras pagas acabavam comprando casas, ou comércios, 

ou terrenos na cidade e aqui não foi diferente e isso inflacionou os bens. A 

Itaipu, na época tinha um parâmetro de valores e ele não foi assim com 

facilidade reajustado […] (KNOB, 2016)4 

 

Embora a formação do lago tenha trazido um repentino desenvolvimento ao 

distrito de Aparecidinha e resolvido temporariamente a insatisfação da comunidade, 

quanto a falta de estrutura e o fraco movimento popular, o desaparecimento do 

distrito vizinho Itacorá, com o encobrimento das águas, não fora suficiente para 

consolidar a situação. O distrito de Aparecidinha d’Oeste fora, nesse período, 

elevado a distrito administrativo de seu município-mãe, São Miguel do Iguaçu mas, a 

vila não conseguiu sustentar o crescimento e o desenvolvimento almejado. O único 

hospital e o único banco acabaram fechando suas portas e a população diminuía 

gradativamente, acompanhando o nível de elevação do lago e o desaparecimento 

das terras férteis. A distância de 35km da sede do município de São Miguel, 

favorecia as famílias a deixarem a comunidade e buscarem um local mais 

desenvolvido com o dinheiro das indenizações. A solução foi buscar uma 

emancipação política que pudesse proporcionar à população da comunidade, 

independência e desenvolvimento. 

 

Os primeiros passos rumo à emancipação foram dados por líderes locais 

que organizaram uma reunião no dia 09 de fevereiro de 1989, tendo como 

local o Clube 19 de Julho, onde foi decidido que seriam realizadas 

reuniões em todas as comunidades, para esclarecer a população sobre as 

                                                           
4  Entrevista concedida à autora em 02. ago.16, em Itaipulândia, Paraná. 
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vantagens de se emancipar o distrito. Nesta mesma reunião formou-se 

uma comissão provisória composta por: Domingos Viar, Lotário Knob, 

Benjamim Rigo, Arnaldo Spiecker, Avelino Wolmuth, João Vargas Inácio, 

Emidio Kolling e Semildo Becker (SCARPATO E BOHM, 2006, p. 125). 

 

Iniciou-se a partir de então, de forma oficial, a participação e o envolvimento 

direto de Lotário Knob no processo emancipatório de Aparecidinha d’Oeste. O 

professor de História do único colégio estadual da comunidade, advindo do Rio 

Grande do Sul, chegou à região em 1983, instalando-se na cidade de Missal. Em 

1985 mudou-se definitivamente para o distrito, onde, pela notoriedade e importância 

da instituição escolar dentro da comunidade, alcançou uma certa popularidade 

dentro de Aparecidinha. Em 1988, enfrentou seu primeiro desafio político, 

candidatando-se a vice-prefeito de São Miguel do Iguaçu. No ano seguinte, após a 

derrota, integrou a comissão pró-emancipação, participou de forma crucial da 

conquista emancipatória, candidatou-se e foi eleito o primeiro prefeito de 

Itaipulândia, em 1993, cumprindo mandato até 1996. Voltou a disputar a prefeitura 

municipal em 2008, assumindo a administração no ano seguinte. Em 2012, Lotário 

teve seu último semestre como prefeito interrompido por uma mandado de 

cassação.   

 

A aplicação da jornada do herói na história de vida do pioneiro 

Lotário Knob 

 

Utiliza-se nesta etapa as considerações apresentadas na jornada do herói 

para identificar como o pioneiro e ex-prefeito de Itaipulândia, Lotário Otto Knob, 

narrou sua trajetória de vida, utilizando pontos específicos da narrativa mística e 

heroica, apresentados pelos teóricos citados.  As informações são oriundas da 

entrevista realizada pela autora em 02 de agosto de 2016, sobre o processo de 

emancipação itaipulandiense. Enfatiza-se ainda que, de acordo com Campbell 

(2007), não é necessário que todas as etapas estejam presentes na narrativa, para 

que se possa identificar a jornada do herói em uma história.  
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Não obstante, serão encontradas variações surpreendentemente 

pequenas na morfologia da aventura, nos papéis envolvidos, nas vitórias 

obtidas. Caso um ou outro dos elementos básicos do padrão arquetípico 

seja omitido de um conto de fadas, uma lenda, um ritual ou um mito 

particulares, é provável que esteja, de uma ou de outra maneira, implícito 

— e a própria omissão pode dizer muito sobre a história e a patologia do 

exemplo [...] (CAMPBELL, 2007, p. 21).  

 

Mundo comum: Segundo Vogler (2006), essa primeira etapa da jornada 

apresenta o personagem em sua vida anterior ao chamado. Uma introdução a vida 

comum do protagonista é obrigatória para o entendimento das mudanças futuras. “O 

Mundo Especial de uma história só é especial se puder ser contrastado a um mundo 

cotidiano, com as questões de todo dia, das quais o herói é retirado. O Mundo 

Comum é o contexto, a base, o passado do herói” (VOGLER, 2006, p. 95). Na narrativa 

de Lotário, essa fase da jornada é identificada quando recorda como foi sua chegada 

em Aparecidinha d’Oeste.  

 

Eu vim para a região vindo do Rio Grande, como professor, iniciando em 

1983, como professor de Missal. Fiquei morando dois anos em Missal e 

mesmo já, a partir do primeiro ano em 1983, eu já comecei a lecionar aqui 

em Itaipulândia, mas morando em missal. E continuei trabalhando dessa 

forma, em Missal e Itaipulândia, na época Aparecidinha d’Oeste, durante 

dois anos. Depois, em 1985, por fim, eu vim morar para Aparecidinha do 

Oeste, atual Itaipulândia e continuava algumas aulas em Missal (KNOB, 

2016).  

 

Chamado à aventura: Campbell (2007), apresenta uma forma clássica de 

convite ao herói. “Eis um exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode 

começar. Um erro — aparentemente um mero acaso — revela um mundo 

insuspeito, e o indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente 

compreendidas” (CAMPBELL, 2007, p.31). Na narrativa de Lotário, o pioneiro refere-

se ao seu primeiro envolvimento à vida política como um equívoco. “Então, apesar 

de que nós, de quatro candidatos [no total] fomos aqui no distrito, o mais votado 
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mas, a nível de são Miguel do Iguaçu, ficamos em quarto lugar, pra você ter uma 

ideia. Então, uma candidatura totalmente inviável” (KNOB, 2016). Mesmo 

desacreditado, o professor aceitou o desafio de concorrer no pleito político.  

Auxílio sobrenatural:  Nessa etapa da jornada, o auxiliar frequentemente 

aparece para aqueles que não se recusaram ao chamado (CAMPBELL, 2007). Na 

entrevista, o auxílio de mentores que facilitaram e contribuíram na caminhada de 

Lotário, podem ser percebidos nos membros que integravam com ele, a comissão 

pró-emancipação. “Eu era o presidente dessa comissão, que nós éramos da época, 

legalmente assim tínhamos seis pessoas pra ter alguém que encabeçasse um 

pouco esse trabalho” (KNOB, 2016).  

Passagem pelo primeiro limiar: O herói está caminhando em direção ao 

mundo especial. “A Travessia do Primeiro Limiar é um ato voluntário, pelo qual o 

herói se compromete integralmente com a aventura” (VOGLER, 2006, p. 132). Aqui, 

ele se encontra com o guardião do novo mundo e deve enfrentá-lo para conseguir 

entrar. O herói alcança sua primeira vitória.  

Na caminhada rumo à emancipação, o primeiro e o forte desafio foi 

enfrentar o prefeito de São Miguel do Iguaçu, que contrariava o processo de 

emancipação pela ciência de que perderia um montante significativo de royalties, 

sem a indenização territorial correspondente à Aparecidinha. “Nós tínhamos 

claramente a força da prefeitura de São Miguel, que era nosso município mãe na 

época, contra. O prefeito de São Miguel e umas outras pessoas conseguiram fazer 

um trabalho pesado aqui para desmobilizar esse movimento [...]” (KNOB, 2016). 

Mesmo com o apoio dos deputados e do governador da época ao prefeito de São 

Miguel, a comissão consegue a aprovação legal para o plebiscito.  

Caminho de provas: “Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma 

paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual 

deve sobreviver a uma sucessão de provas” (CAMPBELL, 2007, p. 57). Na entrevista, 

o professor cita, em diversas passagens, as dificuldades, desafios e momentos em 

que pensou que não conseguiria contribuir na concretização da emancipação local. 

“O momento mais delicado foi quando nós tínhamos iniciado o movimento um ano 
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depois da eleição municipal [...], e daqui a dois anos, depois da eleição municipal, 

teria a estadual. [...] Nesse período, o movimento praticamente morreu”. Além das 

questões políticas e burocráticas, Lotário lembra-se da falta de recursos e de 

comunicação, quando foi necessário realizar o plebiscito para escolher o novo nome 

da localidade. “Nós tentamos ainda ver se haveria a possibilidade ainda de nós 

colocarmos no plebiscito a escolha do nome mas, não dava mais tempo, […] porque 

na época não era que nem hoje. Hoje tu levanta rapidamente, na época era tudo 

difícil” (KNOB, 2016). O professor enfrentou ainda, em sua caminhada, sua primeira 

eleição municipal, onde consagrou-se prefeito. 

Sintonia com o pai: O herói transcende a vida, com sua mancha negra 

peculiar e, por um momento, ascende a um vislumbre da fonte. Ele contempla a face 

do pai e compreende. E, assim, os dois entram em sintonia (CAMPBELL, 2007, p. 81). 

Compreende e aceita os erros e acertos. Na avaliação de seus feitos como 

administrador público, Lotário não esconde falhas comuns. “Claro que começando 

com acertos e erros [...]” (KNOB, 2016). 

Apoteose: Conforme apresentado por Campbell (2007), essa etapa é a 

conclusão da tarefa do herói. Aqui, há o reconhecimento do caminho trilhado e do 

trabalho realizado. “Então, felizmente, nós conseguimos nos dedicar e conseguimos, 

dá pra dizer, com toda coragem, a partir de um distrito abandonado darmos depois 

em um mandato, dar uma cara de cidade, até o final do primeiro mandato” (KNOB, 

2016).  

Fuga mágica: “A fuga é um episódio favorito do conto folclórico, no qual é 

desenvolvida sob muitas formas vividas” (CAMPBELL, 2007, p. 117). Mesmo quando 

o herói decide voltar ao mundo comum, alguns fatores surpresas o forçam a 

continuar por mais tempo. Na trajetória de Lotário, isso ocorreu quando recebeu 

forte pressão do partido e novamente saiu candidato à prefeito da cidade, em 2008.  

 

Eu realmente sempre tive minhas atividades tanto na escola, como no 

comércio e principalmente na agricultura, então eu queria me dedicar a 

minha vida. Mas, houve cobranças que voltasse novamente, então, eu por 

fim, acabei aceitando ser candidato novamente e acabei assumindo 
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novamente. Estava até sem partido político, me filiei na reta final, pra 

tentar ao menos mobilizar o grupo para tentar ter uma chapa, não na 

intenção de que fosse me candidatar […] (KNOB, 2016).  

 

Senhor dos dois mundos:  

 

A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de passar da 

perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva do profundo causai e 

vice-versa — que não contamina os princípios de uma com os da outra e, 

no entanto, permite à mente o conhecimento de uma delas em virtude do 

conhecimento da outra — é o talento do mestre (CAMPBELL, 2007, p. 130).  

 

Os dois mundos de Lotário, sempre foram o da política e o da sua carreira 

profissional. Buscando o equilíbrio e o entendimento pleno entre eles, deixou a 

política com a ciência de um período passageiro, embora de muito aprendizado. “A 

política não é uma profissão.  A política é um cargo, [...] se ocupa passageiramente o 

cargo em nome daquelas pessoas, daquela circunscrição” (KNOB, 2016).  

 

Considerações finais 

 

A presente pesquisa evidenciou a forte presença e reestruturação das 

narrativas míticas, adaptadas à realidade, as transformações e as demandas 

contemporâneas. O artigo parte do princípio de que, atualmente a jornada do herói, 

elaborada por Campbell (2007), permanece viva e em grande uso, sendo transmitida 

não mais apenas por desenhos, escritos antigos, pela oralidade ou pela tradição 

popular. Mas estão inseridas nas telas dos cinemas, nos vídeos infantis, nas capas e 

páginas de jornais e revistas, nas reportagens televisivas e nas biografias.  

Na transposição da jornada do herói para o cinema, os símbolos, os 

amuletos, os mentores, os guardiões, os sábios... Todos esses personagens podem 

facilmente ser identificados, com toda sua aura simbólica, tendo em vista que 

permanecem ligados quanto ao estereótipo imagético. Conservam as características 
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físicas, as cores que inconscientemente nos reportam a significados e sentimentos 

específicos e milenares, o aparecimento de elementos naturais como o sol, a lua, o 

trovão, as ondas gigantes, o sobe e desce de marés, a imensidão do deserto e do 

mar. Há uma sabedoria milenar, predestinação à alguns personagens, mistério e a 

proximidade do fim do mundo em cena. Mesmo assim, na necessidade de dar 

contemporaneidade as narrativas e as sagas, os heróis caminham para uma 

aproximação do comum, do universo mais cotidiano. Na transposição para o 

jornalismo, essa aura se mantém por meio da dramaticidade, das narrativas de 

superação, grandes desafios, perda, insistência e uma vitória simbólica ou real. O 

herói, não possui, nessa abordagem, um poder sobrenatural, uma potencialidade 

física ou uma sabedoria única. É apenas o protagonista da história, o dono da 

narrativa e a voz narradora.  

Quando o presente estudo analisa a história de vida e o envolvimento do 

pioneiro com a emancipação da sua cidade à luz da jornada do herói, ele destaca a 

forma como, inconscientemente narramos nossa vida, dentro da jornada. Sabe-se 

do poder do entrevistador em guiar as respostas e as lembranças do entrevistado 

por meio das perguntas realizadas, porém, na situação estudada a entrevista não 

fora destinada a história de vida do pioneiro. Percebeu-se que dentro da história de 

Itaipulândia, os caminhos se cruzam e o próprio narrar pessoal do entrevistado o 

insere em etapas simbólicas e primordiais da jornada proposta por Campbell.  Na 

leitura e análise, 9 pontos da trajetória puderam ser identificados na narrativa de 

Lotário Knob.  

Compreende-se assim, que pelo poder das narrativas místicas em 

apresentar, explorar e envolver nosso inconsciente, suas estruturas e lições estarão 

sempre presentes nas comunicações humanas. Ora reescritas, reeditadas, 

reinventadas, atualizada. O mito sempre há de se renovar. 
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NOTAS À MARGEM DO TEMPO: RELATOS DAS VIAGENS DO 

COLECIONADOR GASPARINO DAMATA À ÁFRICA 

 

 Gabrielle Nascimento Batista1 

 

RESUMO: O objetivo do presente artigo é analisar os discursos de Gasparino 

Damata a partir das publicações feitas na imprensa brasileira, de modo a tentar 

reconstruir a biografia desse viajante, e compreender a sua visão de mundo e suas 

percepções em relação à África e aos africanos. Pretende-se também entender 

como Damata transformou-se em colecionador e quais foram os valores que ele 

depositou nos objetos que recolheu na África, entre os anos de 1961 e 1963.  

 

Palavras-chaves: Gasparino Damata; coleção africana; imaginário ocidental. 

 

Introdução 

 

 “Aquele que não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo 

que os que lá estavam não podem mais perceber. (...) Ele é capaz de olhar 

as coisas como se fosse pela primeira vez e de viver histórias originais. 

(...) O estrangeiro toma tudo como mitologia, como emblema. Reintroduz 

imaginação e linguagem onde tudo era vazio e mutismo” (PEIXOTO, 1993, 

p. 363). 

 

 Partindo da epígrafe aqui selecionada, a primeira reflexão a ser 

levada em consideração para entender quem é o Gasparino Damata e de qual lugar 

ele constrói os seus discursos, é o que significa ser um viajante. Mais do que isso: o 

que poderia significar ser um viajante no continente africano, na década de 1960.   

                                                           
1
 Graduação em História da Arte (UFRJ) e mestranda na linha de Imagem e Cultura, no Programa de Pós Graduação em Artes 
Visuais (UFRJ), com bolsa CNPq. Orientação: Professora Doutora Carla da Costa Dias (PPGAV/ UFRJ). 
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 Ir à África, nesse período, poderia ter muitos significados, dentre eles a 

possibilidade de continuar reproduzindo um estereótipo do que foi esse continente 

para o imaginário ocidental nos séculos passados: tratava-se de um lugar 

“selvagem”, cheio de mistérios e segredos, uma “África fantástica” com imagens de 

seres zoomórficos e também antropofágicos, a qual a Europa acreditava ter o dever 

de civilizar (COSTA E SILVA, 2012). E para o Brasil, era o território de onde vinham os 

negros
2
 “primitivos”, o “mal” da sociedade, a mão-de-obra escrava, que deveriam 

ser eliminados a partir das teorias eugenistas, que objetivavam embranquece-los 

através da miscigenação com a “raça” branca, julgada como a “superior” 

(SCHWARCZ, 2012).  

Viajar, em contrapartida, poderia ser um dos meios de se ter acesso a 

culturas diferentes das do viajante e compreendê-las em suas riquezas e 

diversidades, sem hierarquizá-las a partir do ponto de vista ocidental. Mas algumas 

pessoas — nem na década de 60 e inclusive nos dias atuais — jamais se 

permitiram locomover por mundos diferentes dos seus, não sendo capazes de 

serem sensíveis às diferenças (CARDOSO, 1993).  

Então a pergunta que se faz neste texto é: quem era Gasparino Damata? E 

com que olhar Gasparino viu a África? Tomando emprestado a pergunta de Chinua 

Achebe (Apud APPIAH, 2014, p. 111), “quando se vê um africano, que significa isso 

para um homem branco?”, ou seja, como Gasparino — homem branco e brasileiro 

— viu os negros africanos? Em que contexto brasileiro se construiu essas 

narrativas? Quanto a África, quais as condições políticas dos países nesse período? 

Como os africanos estavam construindo suas identidades? E sobre as produções 

materiais africanas, como Gasparino compreendeu esses objetos? Não se tem como 

propósito responder a essas perguntas em ordem cronológica. Elas serão 

apresentadas, refletidas ao longo do texto, sem a pretensão de se produzir uma 

                                                           
2
 No Ocidente Cristão, o negro sempre significou a derrota, a morte e o pecado, enquanto o branco significava o sucesso, a 
pureza e a sabedoria. Diante desse simbolismo das cores, nos primeiros contatos com os negros africanos subsaarianos, os 
europeus os definiram a partir desse sentimento negativo já pré-definido em seus imaginários (GUIMARÃES, 2012). No século 
XX, entretanto, os atuantes dos movimentos sociais negros, no Brasil, redefiniram o sentido da palavra “negro”, 
ressignificando-a positivamente (ALMADA, 2009). A ativista Neusa Santos (1983), diz por exemplo, que não se nasce negro, 
pois negro é uma construção social, torna-se negro. 
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única “verdade”. Falar de identidades africanas pode ser perigoso demais, 

principalmente quando não se tem um estudo aprofundado sobre o assunto. 

Sobre o período em que a viagem aconteceu, nos anos de 1961 a 1963, a 

realidade do negro brasileiro no cenário nacional aponta que mesmo após 70 anos 

do fim da escravatura, o negro ainda estava à margem e era o mais afetado com 

desemprego, pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil, expectativa de vida e 

homicídio (SKIDMORE, 2013). E mesmo que mais de 4 milhões de negros 

escravizados tenham sido trazidos da África para o Brasil, nos séculos anteriores, 

pouco se sabia sobre esse continente. É que políticas de Estados foram criadas com 

o propósito de se apagar essa memória negra, tal como discute a autora Lilia 

Schwarcz (2012) no livro “Nem preto nem branco, muito pelo contrário”.  

O Brasil estava muito mais preocupado em contar a história brasileira pelo 

viés da história da civilização europeia do que pela contribuição da força do trabalho 

do negro no período colonial. Não é à toa que em 2003 a Lei nº 10.639/03 foi 

implementada com o objetivo de reparar esse erro, obrigando as escolas a 

incluírem, nos currículos, o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Ou seja, 

se no início do século XXI foi preciso uma lei que garantisse que essa memória e 

história fosse estudada, nos anos iniciais da década de 60 a África ainda era um 

continente distante do imaginário brasileiro e pouco se sabia sobre ele. Mas foi 

nesse período que o governo do Brasil — iniciado no governo do presidente Jânio 

Quadros, em 1961, e continuada pelo Presidente João Goulart, até março de 1964 — 

começou a olhar para a outra margem do Atlântico de maneira singular. O propósito 

era de estabelecer parcerias políticas e econômicas com os países africanos que 

estavam se tornando independentes dos países europeus, a fim de expandir as 

fronteiras econômicas e se tornar mais autônomo no cenário internacional 

(SARAIVA, 1993). 

Para alcançar tais objetivos, o governo brasileiro construiu uma série de 

estratégias, dentre elas criou o Instituto Brasileiro de Estudos Afro-asiáticos 

(IBEAA), em 1961, e fundou o Centro de Estudos e Cultura Africana da Universidade 

de São Paulo, em 1963. No intuito de se construir uma imagem de um país perfeito 
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racialmente, o governo indicou um negro — Raymundo de Souza Dantas — para ser 

embaixador em Acra, no país de Gana, e aprovou a contratação do escritor 

Gasparino Damata pelo embaixador para auxiliá-lo em sua missão diplomática.  

Gasparino Damata é o personagem que será analisado neste trabalho, mas 

antes de iniciar as viagens do escritor à África, considera-se importante dar um 

passo atrás em relação aos anos de 1960, começando-a pelo ano de 1918, o ano que 

Gasparino nasceu. O propósito disso é não cair na falha da anacronia, e pensar a 

figura de Gasparino Damata a partir do contexto histórico em que ele viveu.  

Cabe analisar como um homem branco e estrangeiro refaz o caminho do 

Atlântico Negro, uma rota que foi marcada pelo tráfico de escravos, mas dessa vez 

tratava-se de uma viagem inserida no projeto político que tinha como propósito 

forjar uma identidade brasileira em relação à África, tal como será discutido mais 

adiante. Essa era a forma inclusive de positivar as memórias relacionadas à 

escravidão, como se os negros africanos e afro-brasileiros já tivessem superado a 

dor e a violência do tráfico negreiro. Por isso, é  importante levar em consideração a 

problemática racial que poderia afetar o pensamento de um viajante à África. 

Aliás, Appiah (2014) afirma que o conceito de “raça” foi inventado no mesmo 

momento em que os europeus também inventaram a “África”. E nesse jogo de 

construções se moldavam identidades: de um lado, uma identidade europeia, de 

homens brancos e civilizados. E de outro, uma identidade africana, de negros 

“selvagens” e “primitivos”, que viviam em “tribos”. E de todos os erros de invenção 

da Europa em relação à África, o maior foi acreditar que a África era única; que se 

tratava de um território onde todos os habitantes compartilhavam da mesma língua, 

cultura e crenças.  

Os intelectuais africanos do período em que Gasparino viajou à África, até 

mesmo os pan-africanistas, buscavam desarticular o discurso das diferenças 

“raciais” e “tribais”, lembrando ao ocidente que a identidade africana inventada pelos 

europeus era reducionista  e simplista demais (APPIAH, 2014). Esse período 

também é marcado por estímulos a uma solidariedade racial entre os negros, 
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incluindo aí os negros na diáspora
3
, despertando-os para uma discussão de 

identidade e de consciência de “raça”.   

Assim, esse período de 60 era um momento em que os africanos estavam 

exigindo que suas histórias fossem contadas de outras maneiras e era também, de 

forma geral, um momento de reformulação: os países estavam se descolonizando e 

tornando-se independentes dos países da Europa; discutia-se as fronteiras, 

inclusive os conflitos que a colonização provocou entre os grupos etnolinguísticos; 

os africanos estavam reconstruindo seus sistemas econômicos e políticos; e 

buscando soluções para os inúmeros problemas educacionais, de tecnologia e 

saúde que o colonialismo provocou no continente africano (VISENTINI, 2012). E tudo 

isso acontecia no pós II Guerra, no mesmo momento em que o mundo se dividia em 

dois blocos (o capitalista e o socialista), e os EUA e a URSS disputavam o monopólio 

das influências na África.  

É inclusive o momento da consolidação do turismo como característica da 

vida moderna, no qual os viajantes queriam “ver” e “redescobrir” essa “nova” África; 

é o período em que os museus e as galerias passam a olhar para a cultura material 

africana com entusiasmo, principalmente porque a arte ocidental parecia estar 

esgotada (BELTING, 2012). 

 

À luz das narrativas: A construção do personagem Gasparino 

Damata como colecionador de arte 

 

Gasparino Damata, como dito anteriormente, nasceu no ano de 1918 em 

Catende (Pernambuco), um lugar que é caracterizado pela presença de engenhos de 

açúcar. Damata era neto de holandês e filho de José Gaspar da Silva e Otília 

                                                           
3
 Na década de 60, alguns ativistas como Abdias Nascimento, Marieta Campo, Lélia Gonzalez, entre muitos outros, também se 
organizavam pela luta dos direitos dos negros no Brasil, com o propósito de denunciar o preconceito racial tão preponderante 
no país, questionando inclusive “a democracia racial brasileira” inventada nas décadas anteriores (ALMADA, 2009).   
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Buarque da Mata, e até os cinco anos viveu na propriedade de sua família, no 

Engenho Bela Aurora.  

Em seguida Gasparino mudou-se para Garanhuns, também em 

Pernambuco. Neste município, ele estudou em uma escola protestante e graduou-

se em contabilidade, na cidade de Recife. Foi também jogador de futebol no Clube 

Náutico Capibaribe. Devido à escassez das informações biográficas do autor, não é 

possível entender as entrelinhas de sua construção social, intelectual e cultural, 

mas supõe-se que ele fazia parte de uma elite privilegiada de Pernambuco, 

sobretudo pelo seu alto nível de instrução escolar
4
.

     

Na nota do jornal Diário de Pernambuco (9/02/1947), está escrito que 

Gasparino,  por ser dominado por uma sede de aventura, viajou durante toda sua 

mocidade pelo interior do estado de Pernambuco. E por essa mesma razão, pelo 

desejo de conhecer o mundo e se aventurar nele, ingressou em 1941 na Marinha 

Mercante dos Estados Unidos, transportando marinheiros para a Base Naval da Ilha 

de Ascensão, durante o conflito da II Guerra Mundial (até 1945), como um “herói”. 

Ainda no mesmo texto, Gasparino Damata relata a sua experiência na marinha, e é 

nesse texto que o escritor anuncia as suas primeiras ideias do que seria a África em 

seu imaginário. 

 

Costa D'África, verão 1945: Últimos dias  do Madison em Ascensão. As 

montanhas da ilha tornam-se mais vermelhas, castigadas pelo sol 

causticante dessa parte do continente negro. No céu e no mar, uma 

profusão de azul que irrita. Os aviões rareiam, e nas estradas sinuosas 

que entrecortam a ilha, os caminhões do exército e da marinha agora são 

escassos. Reina um silêncio límpido, pesado, que por vezes assusta. 

Desço as escadas do portaló, tomo a lancha que me aguarda, e sigo para 

a terra. Durante o trajeto, sou invadido por uma súbita nostalgia, por uma 

tristeza inexplicável. Dentro de poucos dias terei que dar adeus para 

sempre a isso tudo — penso comigo mesmo. E o que irá acontecer daqui 

a dois, três, ou cinco anos? Onde estarei? Confesso: tenho medo de deixar 

                                                           
4
 Não foi possível identificar o ano da atuação de Gasparino como jogador de futebol, mas o que se sabe é que esse esporte no 
início do século XX era um demarcador de status social e de “raça”, visto que a atividade profissional era proibida para negros 
e mestiços no Brasil. Foi somente na década de 1940 que parte da oposição à presença de jogadores negros no futebol 
começou a ser vencida (RATTS e RIOS, 2010). 
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essa ilha. Às vezes gostaria de ficar enterrado, viver nessa paz, silêncio 

que rodeia todas as coisas daqui, depois que todos se fossem. Penso 

nessas tempestades que desencadeiam silenciosamente nos corações 

inconstantes dos homens do mar, tempestades incomparavelmente mais 

cegas, mais ensurdecedoras e abafadas do que as que varrem as costas 

dessa África selvagemente tentadora (Diário de Pernambuco,  30/01/1949). 

 

Apesar dos relatos de Gasparino indicar que a ilha fica na África, ela está 

isolada no oceano Atlântico, entre o continente africano e a América do sul. Assim, a 

África vivenciada por Damata no período de 1941 a 1945 é uma África “fictícia”, uma 

vez que a ilha não pertence ao continente africano e é caracterizado como um 

território ultramarino.  

No fim da guerra, em 1945, Gasparino Damata mudou-se para os EUA, no 

Estado da Pensilvânia, e matriculou-se no Gannon College. Em 1947 retornou ao 

Brasil mudando-se para a cidade do Rio de Janeiro e, de imediato, trabalhou como 

intérprete da estiva e depois dedicou-se à carreira jornalística profissional. Foi 

redator do Jornal O Globo e da Revista Manchete, e colaborou em muitos jornais 

brasileiros com assuntos diversos, como poesia, crônicas, arte, cultura e política, 

percorrendo todo o território nacional durante as coberturas jornalísticas.  

Na década de 60, em meio às transformações que a sociedade brasileira 

enfrentava, como já discutido no início do texto, sobretudo relacionado às políticas 

de aproximação com a África, Gasparino atuou durante 20 meses como adido de 

imprensa da Embaixada do Brasil, em Gana, tendo como embaixador o primeiro 

negro atuante nessa função: Raymundo de Souza Dantas. Diferente do embaixador 

que é escolhido pelo Itamaraty, o adido (ou attaché) é geralmente um funcionário 

agregado e não pertence necessariamente aos quadros diplomáticos. No caso de 

Gasparino, ele foi escolhido pelo próprio Raymundo para auxiliá-lo nessa missão, e 

atuou de diferentes maneiras, como no apoio das pesquisas sobre os descendentes 

de escravos brasileiros retornados à África, fotografando e entrevistando-os; e nas 

traduções durante os encontros com personagens políticos que falavam outros 

idiomas. 
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Durante esse período, Gasparino percorreu diversos países da África, 

dentre eles, Gana, Togo, Nigéria, Benim, Costa do Marfim, Guiné e Senegal. Além de 

adido, exerceu também a função de “viajante aventureiro em terras estrangeiras” — 

essa era a denominação dos jornais da época —, recolhendo por conta própria 

objetos de diferentes grupos étnicos africanos, com o propósito da formação de uma 

coleção de arte. Como constatado nas produções literárias de Gasparino antes dele 

realizar essa viagem à África, o escritor escreveu alguns artigos sobre arte e 

arquitetura moderna brasileira, inclusive entrevistou o artista Cândido Portinari, 

mas não tinha relação nenhuma com a suposta “arte africana” e tampouco era um 

colecionador.  

Em um artigo do Jornal do Brasil (20/12/1963), Gasparino afirma que em 

1963 os colecionadores de arte chegavam a pagar fortunas por uma peça de bronze 

do Benin ou por uma escultura de madeira do Congo e, por isso, tratava-se de uma 

“grande corrida”. Dessa maneira, constata-se que Gasparino Damata já tinha uma 

ideia do que significa esses objetos para o mercado de arte brasileiro e também 

uma noção sobre os seus valores. Ademais, esse período é marcado por 

acontecimentos importantes do mundo da arte brasileiro: alguns colecionadores 

legitimados, tal como a colecionadora Ema Klabin, deram início a compras de 

coleções de arte africana; na IV e na V Bienal de São Paulo aconteceu uma mostra 

de esculturas negras; o Museu de Arte Moderna do Rio promoveu uma exposição de 

esculturas africanas, em 1956; entre outros eventos.  

Em inúmeros relatos, Damata descreve a ausência de recursos monetários 

governamentais na aquisição da coleção, custeando a compra dos objetos com 

dinheiro próprio — ou trocando-os por objetos pessoais, como sapato e roupas 

(Jornal do Brasil, 11/12/1963). Entretanto, deve-se levar em consideração a atividade 

jornalística exercida por Gasparino Damata, que paralelamente à função de adido, 

contribuía no periódico de diversos jornais brasileiros com as narrativas das suas 

experiências em terras africanas. O mercado editorial, portanto, deve ser entendido 

como uma fonte de financiamento e agenciamento do viajante Gasparino como 

colecionador de arte.  
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Com o objetivo de formar a sua coleção, Damata percorreu uma diversidade 

de lugares recolhendo peças das culturas Ashanti, Baulê, Senufo, Iorubá, Fon, entre 

outras. Segundo o colecionador, “a África é muito diversa do que esperam os que a 

veem só através de livros — muito diversa e muito mais fascinante” (Correio da 

Manhã, 23/08/1963). Diz também que a África ainda não foi "descoberta" pelos 

brasileiros e a maioria dos viajantes brasileiros que vão à África se preocupam 

muito mais em confirmar a sobrevivência da África na cultura brasileira do que 

propriamente com a realidade política dos povos negros. Muitos esperam encontrar 

“a  cada esquina um terreiro de macumba e em cada negra uma princesa tribal”.  

Em suma, Gasparino Damata foi capaz de ver aquilo que a maioria dos 

outros viajantes estrangeiros não foram capazes de perceber, tal como as questões 

articuladas na epígrafe deste trabalho, de Nelson Brissac Peixoto (1993). E talvez, 

por essa mesma razão, ele investia na distinção das origens das peças. Reconhecer 

que a cultura na África não era homogênea e que a África que ele experimentava era 

algumas entre as muitas que existiam
5
, é um ponto que deve ser levado 

positivamente em consideração.  

A fim de continuar refletindo sobre as perguntas centrais deste texto, que é 

compreender quem é Gasparino Damata e como ele viu a África e os objetos 

africanos, serão analisados a seguir trechos dos relatos que o autor publicou no 

jornal Correio da Manhã, entre o ano de 1963 e 1964, dando segmento a sua 

apresentação biográfica. 

 

 Notas sobre Gasparino Damata e a artificação dos objetos 

africanos 

 

                                                           
5
 Sobre as identidades contemporâneas, na África, Appiah (2014, p. 247) afirma que as identidades “tribais” se redefinem 
constantemente, de modo a atender às exigências econômicas e políticas do mundo moderno. O povo igbo, por exemplo, não 
se via como igbos. Esse era um termo ofensivo e só depois da experiência da Guerra de Biafra que eles passaram a assumir 
essa identidade. As outras identidades étnicas nigerianas — os haussá-fulanis e os iorubanos — também foram produto da 
transição turbulenta do status colonial para o pós-colonial. Em 1930, por exemplo, ‘iorubano’ não era uma forma comum de 
identificação política. 
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Intituladas como “notas à margem do tempo”, em cinco crônicas Gasparino 

relatou em primeira pessoa as suas experiências, ideias, desejos, sentimentos e 

fatos cotidianos vivenciados na África, sempre de forma coloquial em suas 

descrições, como se estivesse escrevendo um diário. Na estrutura do texto, o 

escritor indica o local e o dia em que as narrativas foram escritas, assinando-o no 

final de suas descrições. De maneira geral, Gasparino reflete criticamente sobre a 

sociedade brasileira e a sociedade africana, principalmente a partir das questões 

que envolve raça, classe e gênero, colocando-se sempre no cerne da análise. 

  Como afirma Foucault (1992), escrever é se mostrar, é se ver, e é 

fazer aparecer o próprio rosto junto ao outro. Assim, o ato de escrever para Damata 

era também um exercício de reflexão que ele fazia de si e do “outro” africano. E era 

nas publicações que ele projetava a imagem que tinha da África e também era nos 

jornais que ele decidia qual África era essa que ele queria revelar para os 

brasileiros, nas terras do outro lado do atlântico. Por outro lado, as publicações 

podiam ser também uma forma que ele encontrou para preservar as suas 

memórias e conservar as experiências vividas. O que é um narrador, senão um 

arquivista de si mesmo que seleciona e modela suas memórias “como a mão do 

oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994).  

Conforme aparenta, na interpretação de Damata em relação aos seus 

próprios escritos, tratava-se de uma obrigação levar aos brasileiros informações 

sobre os africanos, descortinando a África fictícia inventada nos discursos 

ocidentais, apresentando-a, assim, de uma outra maneira. Essa também é a mesma 

justificativa utilizada para a formação da sua coleção e para a escolha do local que 

ele a venderia. Nos textos dos jornais, antes de escolher o lugar, ele dizia que 

deveria ser um lugar em que o máximo de pessoas pudessem ter contato com as 

peças, testemunhas das muitas áfricas que existiam no continente africano. 

Na primeira nota publicada por Damata
6
, no dia 26 de janeiro de 1963, o 

escritor reflete sobre a relação política entre Brasil e Gana, e discute qual a imagem 

                                                           
6
 Todos os textos “Notas à margem do tempo” podem ser encontrados no arquivo da Biblioteca Nacional, ou na Hemeroteca 
Digital Brasileira. Apenas o artigo do dia 26 de janeiro de 1963 encontra-se ilegível, não sendo possível acessar as informações 
de maneira integral.  Contudo, devido a repercussão das narrativas apresentadas por Gasparino Damata, o jornal Tribuna da 
Imprensa do dia 06 de fevereiro de 1963 transcreveu alguns trechos, e são essas as citações apresentadas neste trabalho.  
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sobrevivente do que seria a África no imaginário nacional brasileiro nesse período. 

Em síntese, Gasparino diz que os brasileiros que servem na embaixada em Gana 

têm horror à África, e o olham com indignação quando ele diz que se sente em casa. 

Um dos funcionários acha que nada presta em Gana, nem o povo, nem o clima e 

nem a alimentação e pensa que "todo africano é ladrão". Um dos diplomatas 

encarregados de atuar na África diz que  a "África é posto de sacrifício, não tem 

diversão, não tem nada; é o fim do mundo, é a morte do espírito"
7
. Fala que a 

maioria dos funcionários acha que o ambiente da embaixada do Brasil em Acra é 

"acabrunhado" e "pesado". Parafraseando Gasparino Damata, era um desserviço à 

Nação brasileira e aos países da África, o Itamaraty enviar embaixadores e 

funcionários que não queriam servir ao continente negro e tinham como único 

propósito, ao irem à África, se apropriar das “coisas africanas” e fazer o “pé-de-

meia”.   

Essa afirmativa, primeiro, prova que a montagem da coleção não tinha fins 

apenas lucrativos. Segundo, diferente da dramatização que esperavam de Damata, 

em relação ao imaginário que se desejava construir, parece que a voz do secretário 

era, de alguma forma, uma tentativa de denúncia da teatralização encenada pelo 

governo brasileiro no território de Gana. Terceiro, a imagem construída nos séculos 

passados em relação aos africanos parece perdurar nos discursos dos funcionários 

da embaixada.  

Como apresenta Costa e Silva (2012, p. 13) no livro “Imagens da África”, os 

africanos eram descritos nos relatos dos viajantes e nas produções literárias do 

século XVIII aos primeiros anos do século XX, como “preguiçosos, volúveis, 

estúpidos, supersticiosos, mentirosos, inconstantes, dissimulados, ladrões, 

gananciosos, violentos, rancorosos, vingativos e traiçoeiros”. Portanto, ser africano 

já representa alguma coisa para algumas pessoas e, em parte, essa identidade do 

que é ser africano é produto de um olhar sobrevivente do imaginário ocidental 

(APPIAH, 2014).  

                                                           
7
 Não diz o nome do embaixador, mas por frisar que é um diplomata de carreira, subentende-se que não fala de Raymundo de 
Souza Dantas, visto que a grande crítica que Dantas recebia era por ele não ter formação de diplomata.  
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A declaração de Damata teve um enorme impacto no Itamaraty e no 

governo ganense, já que as narrativas publicadas na imprensa revelava a pouca 

simpatia dos brasileiros em relação à África. Em resposta ao texto do Gasparino 

Damata, o Itamaraty diz que “é de autoria de um funcionário que o sr. Raimundo de 

Souza Dantas contratou para assessorá-lo em Gana. E funcionário do Itamaraty, 

mesmo contratado, não deve falar” (Tribuna da Imprensa, 06/02/1963). Como se vê, 

Gasparino não estava autorizado a falar sobre o que queria. Tratava-se de relações 

forjadas e por mais que o governo investisse nessa aproximação política, a África 

ainda era um território de fantasias no imaginário brasileiro.  

Logo após a publicação de Gasparino, o embaixador foi notificado pelo 

Itamaraty que “dentro do esquema da nova política exterior do Brasil, implantada 

pelo sr. Jânio Quadros e que previa uma crescente aproximação do nosso país com 

as jovens nações africanas” (Jornal da Imprensa, 06/02/1963), sua missão estava 

considerada cumprida e que dentro de alguns meses ele deveria retornar ao Brasil. 

Raymundo de Souza Dantas retornou ao Brasil em agosto de 1963 e, durante os 

meses em que ainda atuou em Gana, Gasparino escreveu mais três “notas à 

margem do tempo” e uma outra no ano de 1964. Contudo, nos outros textos o 

escritor concentrou-se em narrar as suas vivências pessoais de “homem viajante”, 

abandonando parcialmente as críticas ao governo brasileiro e aos funcionários do 

Itamaraty
8
.   

Na “nota à margem do tempo”, publicada em 9 de março de 1963, Damata 

inicia as narrativas descrevendo a cidade de Acra (capital de Gana). Se antes a 

“África” da Ilha de Ascensão apareceu em seu discurso como um paraíso forjado, 

desta vez o narrador apresenta o continente com um olhar muito menos 

romantizado:  

 

Acra, 5 de maio de 1962: Domingo pela manhã na praia de Labadi: mar 

sem beleza e sem cheiro de mar, mar revoltado roendo o barranco 

                                                           
8
 Assim como Gasparino, o embaixador também narrou as suas experiências na África, publicando-as no livro “África difícil: 
missão condenada”, em 1965. Já pelo título é possível perceber do que se trata o enredo do livro: nele, o autor revela as 
dificuldades enfrentadas enquanto embaixador, sobretudo devido ao abandono do Itamaraty que não cumpria com o 
assessoramento na embaixada de Gana. Sobre a sua indicação como embaixador, ele conclui que o objetivo de indicar um 
homem negro para assumir esse posto era forjar uma imagem negra do Brasil a ser exportada para o continente africano.  
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vermelho; na areia sem brancura, marca de pés; por entre o coqueiral 

parado, casas de madeira tornando mais feia a paisagem. Sob um sol que 

não queima (mas como brilha o sol desta costa afro-ocidental!) 

pescadores puxam a rede - a mesma pesca do arrastão das praias da 

Bahia. 

 

Na mesma nota, Gasparino reflete sobre gênero, indicando ser impossível 

projetar os conceitos ocidentais como demarcadores da sexualidade, na África. Isso 

porque o homem africano anda de mão dada com outro homem, beija-o no rosto e 

também dança em par
9
.  E relata que inclusive o presidente de Gana Kwame 

Nkrumah honrou o embaixador Raymundo de Souza Dantas dançando com ele: 

“quanto velho embaixador de carreira não corou, indignado!” (Correio da Manhã, 

09/03/1963).  

Em uma outra “nota à margem do tempo”, publicado no dia 24 de agosto de 

1963, Gasparino relata suas vivências em Porto Novo, ao lado do pesquisador 

Vivaldo Costa Lima
10
, do adido brasileiro Antônio Olinto, em Lagos (Nigéria), e da sua 

esposa Zora. No texto, o escritor narra a viagem de carro que fizeram juntos,  ao 

reino de Ketu (Benim), e a nomeia como uma “viagem aborrecida” devido às 

constantes discussões entre Costa Lima, Olinto e Zora.  

Costa Lima estudava há vários anos a relação dos cultos africanos e sua 

sobrevivência no Brasil, e por quase não dispor de recursos financeiros, não achava 

justo ceder suas pesquisas ao casal. O objetivo de Antônio Olinto era reunir os 

principais babalaôs africanos e mães-de-santo brasileiros num mesmo evento e, 

para isso, contava com a colaboração de Costa Lima para fazer as devidas 

                                                           
9
 Sobre a dança do presidente com o embaixador, o ganense Daniel Oku indaga à  Raymundo de Souza Dantas o significado da 
dança na cultura do país: “sabe quanto significa esse gesto do presidente? A dança tem para nós mais do que sentido cultural, 
ela é um elemento essencialmente religioso” (DANTAS, 1965, p. 56). 
10
 Vivaldo da Costa Lima, ao lado de George Agostinho da Silva, criou em 1959 o Centro de Estudos Afro-Orientais na Federal da 

Bahia. Entre 1960 e 1963, viajou para a África, se dedicando na busca da relação entre a cultura dos povos Ioruba e Ewe Fon 
com o Candomblé dos terreiros de Salvador. Durante o período que esteve na África, Costa e Lima trocou inúmeras cartas com 
Pierre Verger. Ao retornar para o Brasil, tornou-se professor da UFBA, foi diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
da Bahia (IPAC), em 1967, e promoveu a restauração do conjunto arquitetônico do Pelourinho (BACELAR; PEREIRA, 2007). No 
diário do embaixador, Raymundo Souza Dantas também fala sobre a contribuição de Costa Lima na missão diplomática e 
sobre o seu vasto conhecimento dos costumes e da psicologia dos povos da África ocidental (1965, p. 40-41).  Sobre as cartas 
de Lima e Verger ver: 
 <https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/viewFile/21159/13746>. 
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apresentações entre ele e os babalaôs
11

. Gasparino avalia a tensão entre os homens: 

“não sei como duas pessoas adultas podem se exaltar desse modo e defender com 

unhas e dentes um terreno que não lhes pertence” (Correio da Manhã, 24/08/1963). 

De modo a pôr fim na discussão, Damata narra que tenta chamar a atenção 

deles mostrando-lhes o cenário externo do carro com “as mulheres de seios bonitos 

de fora caminhando em fila indiana ao longo da estrada” e os mostra também “as 

curiosas casinhas com exus e figuras fálicas”. Vivaldo Costa Lima explica, 

mandando-o se calar, que as figuras fálicas são símbolos de fertilidades e que todos 

os pais de família que se prezem as têm em casa. 

A partir dessas falas, pode-se levantar algumas questões sobre as 

possibilidades do olhar do Gasparino: vindo de um país em que a imagem das 

mulheres e dos homens negros eram hipersexualizados,  representados como 

símbolo sexual, o que significava para ele os seios e as figuras fálicas africanas? E 

de que maneira as informações adquiridas com o pesquisador Vivaldo Costa Lima 

contribuíram para a interpretação dos significados das peças coletadas na África? 

Sabemos que os objetos africanos não têm o mesmo significado que as produções 

materiais europeias, mas de que maneira Gasparino viu esses objetos? Como 

lembra Sally Price (2000), os colecionadores sempre tiveram mais interesse pela 

nudez e pela sexualidade da “arte primitiva”, e essa preferência é lógica daquilo que 

está enraizado no pensamento ocidental.  

Em um outro trecho, ainda durante a excursão que fez com Costa Lima e 

Olinto, Gasparino relata seu interesse em conhecer um museu na cidade de 

Abomey, em Benin. Em seguida, narra uma visita que fez a um vilarejo em Ketu, 

viajando em um pau-de-arara, na busca por uma máscara Geledé.  

 

Não encontro nada que preste: as máscaras Gelede são fracas, as outras 

peças, cópias bem ruins das que vi no museu, e desiludido, só me resta 

esperar o pau-de-arara e voltar com o Wadi a Porto Novo. Mas o malogro 

                                                           
11

 Para uma visão mais abrangente das pesquisas do adido Olinto, ver “Antônio Olinto, escritor, Obá Aré do Axé Apô Afojá”. In. 
SODRÉ, Muniz; LIMA, Luís Filipe de. Um vento sagrado: História de vida de um adivinho da tradição nagô-kêtu brasileira. Rio 
de Janeiro: MAUAD, 1996. 
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não me coloca ao lado dos que dizem que as boas peças africanas estão 

todas no museus e coleções particulares estrangeiras: por aqui ainda se 

encontra muita coisa boa. É preciso apenas o indivíduo dispor de tempo 

para procurá-las e de dinheiro, pois os vendedores africanos que vão ao 

interior buscá-las não são mais bobos e cobram por uma pequena peça 

de valor rios de dinheiro (Correio da Manhã, 24/08/1963). 

 

Observa-se nesse discurso uma preocupação de Gasparino em adquirir 

uma peça original e similar à peça exposta no museu. Influenciado pelas teorias do 

ocidente, na concepção do colecionador Gasparino Damata a respeito do sentido 

original, era exatamente isso que definia o valor dos objetos: as cópias não tem 

aura, portanto, elas perderam suas qualidades intrínsecas, como memória e 

testemunho histórico (BENJAMIN, 2012). 

Sobre a ideia de “arte africana”, James Clifford (1988) lembra que antes do 

século XX os artefatos africanos não eram arte nem para os africanos, tampouco 

para os europeus. É somente após a “descoberta” de Picasso, nas primeiras 

décadas do século XX, que esses objetos são recontextualizados  de exóticos para 

objetos de arte, perdendo dessa maneira o estatuto de artefato
12

.  

 

 

                                                           
12
 No livro Arte Primitiva em centros civilizados, Sally Price (2000) debate a oposição entre arte e artefato, apontando que em 

muitos contextos não-ocidentais, os artefatos não estão separados dos demais domínios da vida social, nem se constitui em 
objeto de pura contemplação estética. No entanto, a valorização da dita “arte primitiva” se dá justamente na 
descontextualização desses significados. 
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Figura 1: Máscara Gelede. Grupo Cultural Ioruba 

Fonte: Arquivo Museu Nacional de Belas Artes 

Madeira entalhada, sem assinatura, 43 x 37,5 x 40 cm. 

Coleção Gasparino da Matta e Silva 

 

Sobre a máscara Geledé (figura 1), Gasparino Damata afirma que: 

 

Uma das peças mais impressionantes de toda a arte primitiva africana, é 

a máscara cerimonial geledé (às vezes uma máscara leva anos para ser 

substituída por outra) e por esta razão torna-se a mais procurada pelos 

colecionadores particulares e museus. Mas ela não representa, como 

querem alguns autores, o espírito dos mortos: esculpida para perfazer 

uma determinada função, a máscara tem, no vilarejo, sobretudo uma 

função, que é impor a ordem e o respeito e fazer as vezes de um juiz de 

paz, entre os membros da comunidade (Jornal do Brasil, 20/12/1963). 

 

No livro África em artes, os autores Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua e 

Renato Araújo da Silva (2015) discorrem sobre os significados das máscaras 

geledés na cultura ioruba. A cerimônia geledé tem como objetivo saudar Iyá Nlá (“A 

grande mãe natureza”) e suas discípulas. Os motivos esculpidos na máscara, que 

são chamadas de escarificações, estão relacionados aos aspectos da vida e da 

crença dos iorubas. São os indicadores de identidade e de hierarquia dos sujeitos 

que as usam. Algumas máscaras geledés trazem uma barba, atributo masculino 

que pode indicar poderes especiais quando presente numa figuração feminina e, por 
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isso, apenas é permitido seu uso nas danças noturnas e na escuridão. Além disso, 

essas máscaras não são faciais; a maioria delas são feitas para serem colocadas no 

topo da cabeça, num plano quase horizontal, apenas cobrindo a testa.  

A respeito da maneira como Damata adquiriu as peças, ele conta que as 

conseguiu nas próprias “tribos” africanas, lançando-se no interior do continente, nos 

vilarejos mais distantes, no coração da floresta, ou em regiões áridas, quase 

inabitáveis, sem o uso de condução própria, utilizando transporte nativo, como pau-

de-arara. Por interessar-se por obras de artes “autênticas”, não comprava os 

objetos em mercados, pois as cópias faziam desses objetos arte comercial, 

preferindo obras com valores “tradicionais” (Jornal do Brasil, 20/12/1963).  

Como afirma o autor Sidney Kasfir (2008), o termo tradicional é um termo 

forjado pelo ocidente. Remete à ideia sócio-evolutiva de culturas em extinção, evoca 

imagens de comunidades isoladas, além de ser um conceito utilizado como uma 

versão eufemística do termo “sociedade primitiva”. Na concepção de Damata, tal 

como observado em seus escritos, o artista africano tradicional não tinha influência 

alguma do “mundo branco” e de sua arte. Entretanto, deve-se considerar que todas 

as culturas estão em movimento e modificam-se diante das trocas do mundo 

globalizante, numa via de mão-dupla. Nos dias atuais, por exemplo, tal como afirma 

Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua e Renato Araújo da Silva (2015), pode-se 

encontrar máscaras geledés com representações de motocicletas, aviões e outras 

tecnologias da vida moderna, o que reafirma a ideia de uma cultura viva do povo 

ioruba. 

Walter Benjamin (2009. p. 239) ressalta que “é decisivo na arte de colecionar 

que o objeto seja desligado de todas as suas funções primitivas, a fim de travar a 

relação mais íntima que se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante”. Dessa 

forma, ao perderem seus significados iniciais, os objetos que compõe a coleção de 

Damata passam a ser provas testemunhais dos acontecimentos pessoais do 

viajante, e por isso adquirem uma outra valoração: para Damata, o valor da 

lembrança; para o mundo da arte, o valor artístico. 
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Assim, entende-se que, embora a relação entre Gasparino e os africanos 

tenha sido marcada pela alteridade, paradoxalmente o que preponderou no olhar de 

Gasparino em relação à dita “arte africana” foi um olhar etnocêntrico. Em parte, os 

movimentos artísticos europeus do século XX buscaram nas sociedades não-

ocidentais, em especial nas africanas, o “primitivo”, no intuito de renovar a arte 

ocidental. Mesmo que Gasparino Damata não tivesse tido a intenção de demarcar as 

diferenças entre os dois mundos, ao reproduzir o discurso ocidental em relação às 

produções africanas, ele contribuiu em hierarquizar as culturas e as produções 

artísticas do ocidente e da África. 

Em síntese, Gasparino Damata abordou assuntos diversos nas "notas à 

margem do tempo", como: a presença russa e norte americana no país de Gana; a 

característica da colonização ganense, que teria sido pouco  afetada pela cultura 

inglesa; a colonização francesa e a forte marca colonialista que ficou após a 

independência dos países francófonos; — "são poucos os países africanos de 

expressão francesa, e o Togo é um deles, que conseguiram se livrar, como 

aconteceu com a maioria dos de expressão inglesa, quando menos em parte, da 

forte marca colonialista" (25/05/1963); as disputas pelas bolsas de estudos 

oferecidas pelo governo brasileiro; as ofertas de bolsas dos outros países —  "os 

americanos oferecem mais de mil a estudantes africanos e o mesmo fazem os 

russos e os outros países comunistas para ver quem agrada mais ao africano" 

(27/06/1964); o mito da democracia racial brasileira —  “mas é ilusão pensar que 

este rapaz quer estudar no Brasil porque no Brasil não há preconceito racial e de 

cor: eles pouco ou nada sabem a este respeito” (25/05/1963); a formação de novas 

nações africanas; as histórias mitológicas das sociedades da África; os conflitos 

políticos entre Gana e Togo, em 1964; a morte do presidente Sylvanus Olympio; a 

comunidade Tabom e os escravos retornados do Brasil a Gana; entre outros 

assuntos. 

Finalizando a trajetória do colecionador, durante os 20 meses que esteve na 

África, Gasparino Damata reuniu esculturas em madeira e bronze, joias, tecidos e 

tapeçarias, que chamou de “arte africana ocidental”. Ao regressar ao Brasil, em 

meados de 1963, Gasparino expôs os objetos da sua coleção africana no Instituto 
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Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, em Salvador, com patrocínio do Jornal do 

Brasil — o que comprova a suspeita inicial da imprensa brasileira ser também uma 

agenciadora de Damata. Com o título de “Arte Tradicional Africana”, a mostra foi 

apresentada também em Recife, Belo Horizonte e Brasília. Logo em seguida foi 

exposta no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), e foi 

integrada ao acervo desta Instituição. Apesar da coleção ter sido avaliada em 10 

milhões de cruzeiros, Gasparino vendeu-a ao MNBA por dois milhões, na condição 

do seu nome ser atribuído à coleção (Diário de Pernambuco, 17/03/64). Mais uma 

prova de que a preocupação de Damata era com a preservação de sua memória. 

Como apresentado, Gasparino Damata não era um colecionador antes de 

sua experiência e passagem pelo continente africano. Ele foi jogador de futebol, 

marinheiro, escritor, tradutor, jornalista e “viajante por vocação”. Nesse sentido, a 

viagem à África foi um instrumento de ascensão de carreira para Gasparino 

Damata. A título de confirmação, o artigo do Jornal do Brasil (10/06/1972) afirma que 

Gasparino Damata passou de adido cultural em Gana a marchand itinerante, e 

indaga: "promoção ou retrocesso?".  

Como marchand, organizou exposições, promoveu e divulgou novos 

artistas, negociando suas obras no mercado de arte. Teve seu retrato pintado por 

Djanira Scliar e escreveu críticas de artes para a revista do jornal O Globo, com foco 

na arte ocidental. 

Como escritor, publicou os livros Antologia da Lapa (1965), Caminhos da 

Danação (1966), Histórias do amor maldito (1967), Poemas do amor maldito (1969), e 

Os Solteirões (1975). Traduziu para o português a obra Oferenda Lírica, de 

Rabindranath Tagore. Gasparino foi também um dos idealizadores do jornal 

Lampião da Esquina, junto à Aguinaldo Silva, Darcy Penteado, Caio Fernando Abreu, 

João Silvério Trevisan, Wilson Bueno e Peter Fry. Lançado em abril de 1978, o jornal 

Lampião da Esquina era um veículo de imprensa alternativo voltado ao público 

homossexual, que tinha como propósito contestar o regime militar e promover o 
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debate político acerca dos direitos da população minoritária, incluindo também os 

negros e as mulheres
13

.  

Gasparino Damata faleceu em 1983, com 65 anos, em Recife. Nos últimos 

anos de vida, adoeceu  e viveu silenciosamente o seu drama em alguns hospitais de 

Recife. Como dito no Diário de Pernambuco, em 23 de dezembro de 1983, foi este o 

pernambucano apresentado aqui, “de vida multifária e exuberante, que 

silenciosamente partiu para além das estrelas, novamente à bordo do Cosmo”.  

 

Notas (in)conclusivas 

 

Longe de querer produzir uma única possibilidade de leitura de quem foi 

Gasparino Damata, o objetivo deste ensaio foi muito mais tentar entender como se 

deu a viagem de Gasparino à África, e como ele se construiu como colecionador, do 

que julgá-lo a partir das suas falas. Para tal empreendimento, procurou-se 

contextualizar o tempo histórico de Damata, não só a partir dos projetos políticos 

idealizados entre Brasil e África, na década de 60, como também dos discursos que 

os africanos estavam produzindo sobre si.  

Todavia, o que se pode considerar a respeito de Gasparino Damata é que o 

viajante estava situado em um espaço-tempo, e por mais que o olhar dele estivesse 

desconstruído em relação aos modos eurocêntricos de analisar os povos africanos, 

ele tinha as suas limitações. Naquele período, as taxonomias, os conceitos e as 

representações da cultura material africana ainda estava em negociação e os 

colecionadores, curadores e críticos de artes ainda tinham muito o que aprender 

sobre os artefatos e os seus significados. 

                                                           
13
 Na edição de agosto de 1979, por exemplo, o ativista Abdias do Nascimento discute sobre o lugar dos negros na sociedade 

brasileira e diz, “mulheres, negros, índios, homossexuais devem lutar juntos contra a repressão” Ainda na mesma publicação, 
sob o título "Pra que tanto medo?", constata-se um relato de uma intimação que o jornal recebeu do Dops (Departamento de 
Ordem Política e Social). Disponível em: 
<http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/19-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-15-AGOSTO-1979.pdf> 
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Recorro ao filósofo ganês Kwame Anthony Appiah para finalizar o texto, 

afinal foi sobre essas muitas Áfricas que o colecionador Gasparino Damata teve a 

sensibilidade de identificar: 

 

(...) nada é mais impressionante, para alguém isento de preocupações, do 

que a extraordinária diversidade dos povos da África e suas culturas. 

Ainda me lembro claramente do esmagador sentimento de diferença que 

vivenciei ao viajar pela primeira vez do oeste para o Sul da África. 

Dirigindo pelo interior semiárido de Botsuana até sua capital, Gaborone, a 

apenas um dia de distância, por avião, da vegetação tropical de Ashanti, 

todos os homens vestiam camisas e calças, a maioria das mulheres 

trajavam saias e blusas, e quase todas essas roupas eram sem 

padronagens, de modo que faltava às ruas o colorido dos delicados 

“tecidos” ashantis; e os estilos dos entalhes, da tecelagem, da cerâmica e 

da dança eram-me totalmente desconhecidos. Nesse cenário, fiquei a me 

perguntar o que, em Botsuana, supostamente decorreria de eu ser 

africano (2014, p. 48). 
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As imagens do jornalismo e a escolha da carreira: uma análise a partir 

da sociologia profissional 

 

Fábio PEREIRA 

(Universidade de Brasília; ReSIC / ULB) 1 

 

Resumo. Nesta comunicação exploro o papel das imagens sobre o 

jornalismo na escolha e adesão à carreira. Um número considerável de imagens 

sobre a profissão circulam na sociedade a partir do cinema, das séries de TV, dos 

quadrinhos, da literatura. E também por meio de narrativas não-ficcionais: 

memórias e depoimentos, livros-reportagem, matérias de caráter autorreferencial. 

Esse conjunto de imagens não deixa de produzir efeitos de real, incluindo a 

construção de um imaginário partilhado sobre a profissão, que orienta 

particularmente o ingresso na carreira. Mas que tipo de imagens costumam ser 

levadas em consideração pelos aspirantes a jornalistas? E como elas são 

interiorizadas e interpretadas no momento da escolha? Para responder a essas 

questões, trabalhei com entrevistas em profundidade com 32 jornalistas de Brasília. 

Os resultados me permitiram explorar três pistas de análise: 1. Os imaginários de 

mitificação da profissão, relacionados à função social dos jornalistas; 2. As imagens 

vinculadas aos jornalistas de referência; e, 3. Aquelas que remetem à prática e ao 

estilo de vida dos jornalistas. 

 

Palavras-chaves: carreira; jornalismo; imaginários  
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Introdução 

 

O jornalismo é uma atividade em que a ideia de vocação é, muitas vezes, 

vista como uma das razões para a escolha e a permanência na profissão. De fato, o 

parte da própria ideologia do grupo tende a difundir a ideia de que uma pessoa 

“nasce jornalistas” e que o sucesso na carreira se explica pela posse um “talento” 

que não poderia ser adquirido (via formação, por exemplo) (Frith e Meech, 2007); 

Em minha pesquisa, tento questionar esse senso comum, trabalhando 

particularmente com o momento em que o indivíduo optar por ingressar na carreira 

jornalística. A partir de uma perspectiva etnometodológica (Schutz, 1967) busco 

entender algumas das motivações que levaram os jornalistas a decidirem por essa 

profissão. Para esta comunicação específica, trabalho com a forma como os jovens 

aspirantes a jornalistas se apropriam das imagens sobre a profissão no momento 

da escolha.  

 Um número considerável de imagens sobre o jornalismo circum na 

sociedade a partir do cinema (Gomes, 2013; Ruellan, 1993; Senra, 1997; Travancas, 

2001), das séries de TV, dos quadrinhos, da literatura (Ringoot, 2014; Travancas, 

2003). E também por meio de narrativas não-ficcionais, como memórias e 

depoimentos, livros-reportagem, matérias de caráter autorreferencial (ou que 

utilizam técnicas como o making off, por exemplo) (Costa, 2005; Fausto Neto, 2008; 

Bastin e Ringoot, 2014). Jornalistas-vedetes, como os apresentadores de TV, são 

temas de revistas de celebridades ou integram as estratégias de promoção das 

próprias emissoras (Medeiros, 2015; Machado e Hagen, 2004).  

Por mais que algumas dessas imagens possam parecer descoladas das 

práticas das redações, elas não deixam de produzir efeitos de real (Bourdieu, 1993; 

2002), incluindo a construção de um imaginário partilhado sobre a profissão, uma 

“jornalismo imaginado” (Le Cam, 2009) pelo grupo profissional, mas também mas 

por outros instituições, por outras “formações discursivas” (Ringoot e Utard, 2005) 

que participam da construção do jornalismo enquanto prática sociodiscursiva.  
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Mas que tipo de imagem costuma ser levado em consideração no momento 

da escolha da profissão? E como elas são reinterpretadas pelos entrevistados no 

momento de relatar as suas trajetórias? 

Para responder a estes questionamentos, faço uso das entrevistas 

biográficas com 32 jornalistas, confrontadas com bibliografia sobre as “imagens” do 

jornalista. O cruzamento dessas duas fontes me levaram a explorar três caminhos 

de análise possíveis: 1. Os imaginários de mitificação da profissão, relacionados à 

função social dos jornalistas; 2. As imagens vinculadas aos jornalistas de referência; 

3. As imagens que remetem à prática e ao estilo de vida dos jornalistas.   

 

Metodologia de pesquisa 

 

Esta pesquisa se baseia em 32 entrevistas biográficas e em profundidade 

com jornalistas atuantes no mercado de trabalho de Brasília. As entrevistas foram 

produzidas entre os anos de 2012 e 2014 e fazem parte de um projeto de pesquisa 

mais amplo sobre as transformações da carreiras dos jornalistas brasileiros. Para 

construir um universo de análise representativo do grupo profissional, conversei 

com jornalistas de diferentes faixas etárias e gerações (que ingressaram no 

jornalismo nas anos 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010) e que, época das entrevistas, 

ocupavam posições distintas em diferentes mídias: impresso (jornal e revista), 

rádio, TV, internet. A pesquisa cobriu as principais veículos jornalísticos do país e 

veículos de abrangência regional representativos do mercado de  Brasília (ver 

Quadro 01, nos anexos).  

O roteiro das entrevistas se concentrou na reconstrução narrativa da 

trajetória do entrevistado: os motivos da escolha do jornalismo, a experiência na 

universidade, os estágios, a passagem pelos diferentes empregos e funções. Os 

jornalistas eram instigados a descrever e justificar cada escolha e mudança em 

suas trajetórias. Desse conjunto de questões, me centrarei aqui apenas nas que se 

referem ao momento de escolha da profissão. 
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A utilização de entrevistas qualitativas como metodologia de pesquisa 

levanta alguns questionamentos em torno da capacidade de objetivação e 

generalização dos resultados, ou seja: até que ponto seria possível produzir 

inferências mais abrangentes a partir da descrição de trajetórias individuais? Minha 

estratégia de objetivação consistiu, em primeiro momento na utilização de 

mecanismos de agregação qualitativa dos dados (Darmon, 2008) – na forma como a 

multiplicação de casos estudados permitiu encontrar um conjunto de regularidades 

nas carreiras analisados. Além disso, as inferências eram constantemente 

revistadas à medida em que novas situações e explicações emergiam durante a 

construção e análise do terreno de pesquisa. 

Os resultados gerados pelas entrevistas foram, em seguida, confrontados 

com  dados oriundos de outras investigações empíricas, seguindo uma estratégia de 

triangulação metodológica (Duarte, 2003). Utilizei particularmente as respostas 

referentes à escolha da profissão de um questionário aplicado aos estudantes de 

jornalismo de seis instituições de ensino e pesquisa distintas, no âmbito do 

Journalism Students Project. Além de confrontar e enriquecer os resultados das 

entrevistas, tais dados permitiram recontextualizar as narrativas sobre as carreiras 

dos entrevistados, de forma a distinguir na análise as singularidades das trajetórias 

individuais de um conjunto de dados que poderiam ser “objetiváveis” como 

indicadores de um arco temporal (Strauss, 1992) específico da carreira desses 

indivíduos: o momento da escolha da profissão.  

 

Análise e discussões 

 

O jornalismo como missão 

 

As definições normativas do jornalismo – amparadas pela sociologia 

funcionalista – tendem a reforçar uma imagem mítica da profissão vinculadas à 

ideia de missão, ao exercício do Quarto Poder, à defesa do interesse público 
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(Medina, 1982). Essas definições produzem um efeito de amálgama (Ruellan, 1993) 

na construção e difusão de um discurso coletivo, capaz de unificar (ou dar a 

sensação de unidade) a uma profissão naturalmente heterogênea, dispersa (Ringoot 

e Utard, 2005).  

Trata-se de um discurso que é frequentemente retomado nos debates 

públicos sobre o jornalismo (Pereira e Maia, 2016) ou que circula de forma acrítica 

no meio acadêmico, incluindo atividades de ensino e pesquisa (Le Cam e Pereira, 

2017). Nesse sentido, minha expectativa era que a imagem mítica do jornalismo 

servisse como uma justificativa recorrente para a escolha da profissão. Encontrei, 

entretanto, poucos indícios que sustentassem essa hipótese. Na pesquisa 

quantitativa sobre o perfil dos estudantes de jornalismo de seis universidades 

brasileiras2, menos de dez 10% dos respondentes recorreram a esse tipo de 

discurso para justificar a opção pela profissão: 8,6% escolheram estudar jornalismo 

“pela possibilidade de mudar a sociedade” e 1,1% “pela possibilidade de cobrir 

escândalos e abusos”. Nas entrevistas, três jornalistas fizeram referência direta a 

essa visão mitificada da profissão:  

 

B6: A ideia romântica de jornalista, de você poder mudar a ordem das 

coisas, influenciar de maneira decisiva nos rumos de algumas discussões 

e tal, nacionais ou locais ou regionais [...]. Eu sempre eu cresci com essa 

ideia que de que a gente podia interferir no nosso destino, de que 

jornalismo serviria como um instrumento poderoso para isso. 

 

B10: E tem também aquele lado didático do jornalismo que é muito 

interessante, que é levar ao público informação nova (...) O fato de estar 

oferecendo informações que, de repente podem estar fechadas dentro de 

uma academia, de um centro de pesquisa, ou mesmo dentro de um 

parlamento [...] e que às vezes passam batido.  

 

                                                           
2
 Faço referência ao projeto de pesquisa transnacional Journalism Students Project, que coordenei entre 2011 e 2013. O estudo 
que buscou comparar os valores dos estudantes de Jornalismo de oito países. No Brasil, integraram o projeto as seguintes 
instituições de ensino superior: Faculdades Integradas Alcântara Machado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Universidade de Brasília, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Tuiuti 
do Paraná.  Alguns resultados desta pesquisa – incluindo os motivos de escolha da profissão – foram publicados em Pereira 
et. al. (2014).  
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B26: (O jornalismo) é uma atividade ligada à contestação, é uma atividade 

ligada às liberdades, é uma atividade ligada à divulgação do 

conhecimento. Quem optava, nas décadas de 70, 80, e até 90, por essa 

atividade, era um tipo de gente [...] que vinha das universidades, que vinha 

do Direito, que vinha pela militância das liberdades, que vinha do jornal 

político, que vinha daqueles advogados que faziam militância pela 

República com seus jornais. 

 

Esse tipo de imagem aparece também no depoimento de B23, ilustrada pela 

referência a um filme: Diamantes de Sangue. Lançado em 2006, essa película 

retrata o comércio ilegal de diamantes durante a guerra civil em Serra Leoa, no final 

dos anos 1990. Uma das protagonistas é justamente uma jornalista norte-

americana, Maddy Bowen, que investiga o envolvimento de pessoas no comando da 

indústria de pedras preciosas no esquema de contrabando.  

Num primeiro olhar, seria possível interpretar esses resultados pelo viés 

geracional: a ideia de que a adesão aos mitos seria menor entre os jornalistas mais 

jovens, como afirma B12: “O único idealismo [que essa nova geração tem] é o do 

nome [publicado] na reportagem”. Essa ideia reaparece em alguns textos acadêmico 

que tratam do fim da “idade de ouro” do jornalismo e a emergência de um 

profissional menos romântico, mais orientado às exigências de mercado”, o que 

explicaria o relativo abandono dessa mitologia: “A verdade é que a roupa de Super-

homem não serve mais”, Pereira e Adghirni (2011, p. 48). Ela continua: “O jornalista 

prefere vestir a fantasia da circunstância, que lhe permite subir na vida profissional 

(...). Como os guerrilheiros de Fernando Gabeira, os jornalistas parecem cansados”. 

Ou ainda, nas palavras de B26:  

 

Na minha época, eu me importava mais com as questões coletivas, e, 

hoje, o perfil é muito mais individualista. Eu me importava mais em 

defender bandeiras coletivas, de liberdades e igualdade que hoje não 

existem mais, porque essas bandeiras foram conquistadas. 

  

Essa explicação, na verdade, se vincula a outra de ordem mais estrutural, 

ligada a um processo de declínio da Modernidade e de transformação das próprias 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

modalidades de ação política, o que daria origem a um enfraquecimento de certos 

valores e instituições, como os partidos, os sindicatos, as ideologias. Nesse caso, 

como sugere Marcondes Filho (2000) o jornalismo estilo “Quarto Poder” (ou pelo 

imaginário construído em torno dele), fruto direto dos valores dessa Modernidade, 

passaria também a ser questionado, entraria em declínio3.  

A questão geracional poderia ser uma explicação plausível, mas é preciso 

um pouco de cautela ao adotá-la. Na leitura das entrevistas, não temos indícios 

consistentes que confirmem essa hipótese. Quatro entrevistados mencionaram a 

ideia de missão como um motivo para a escolha da profissão e apenas dois tinham 

mais de 40 anos. Os trabalhos que sugerem o abandono relativo à mitologia da 

profissão, na verdade, não se baseiam em estudos empíricos, mas em uma leitura 

de atualidade em que alguns autores confrontam as condições atuais de exercício 

do jornalismo com o próprio imaginário sobre o jornalismo. As mitologias do 

jornalismo tiveram, é claro, um papel importante na estruturação da profissão, na 

definição e na legitimação de um conjunto de práticas associadas a esse grupo 

(Paradeise, 1985; Ruellan, 1993). Por outro lado, os seus efeitos na prática concreta 

das redações sempre foram mais limitados do que os jornalistas gostariam de 

admitir. Por isso, dizer que existe uma crise de valores entre os jornalistas mais 

jovens não deixa de ser uma forma de reforçar o mito do jornalismo e de sua “idade 

de ouro”.  

Nesse sentido, gostaria de levantar aqui outras explicações. A primeira é de 

caráter metodológico: numa entrevista biográfica – vista como uma “ilusão 

retrospectiva” (Demazière e Dubar, 1997) é impossível precisar o que realmente 

motivou um entrevistado a optar pelo jornalismo no momento da escolha. Neste 

caso, é possível que certos imaginários tenham sido abandonados após o ingresso 

da profissão e, neste caso, serão silenciados (intencionalmente ou não) pelos 

respondentes durante as entrevistas. B9 chega a levantar essa pista em seu 

depoimento: 

 

                                                           
3
 Sobre o assunto ver, particularmente, os trabalhos de Ciro Marcondes Filho (2000), Daniel Hallin (1993), Anelise Rublescki 
(2011) e Zélia Adghirni (2005). 
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O problema é o seguinte as pessoas vão para o jornalismo com tanta 

expectativas e expectativas tão altas e aí eu acho que vem a frustração (...). 

Os meus amigos acham legal [eu cobrir] Congresso, falar com senadores 

e eu digo é a parte mais sem graça. As expectativas são muito altas, por 

isso as pessoas se frustram tanto. Eu não eu acho que o jornalismo era a 

profissão dos meus sonhos, mas o que a vida me deu foi muito melhor do 

que o que eu esperava. 

 

Segunda possibilidade: observei, em vários relatos, um discurso de 

desvalorização da formação universitária em detrimento do aprendizado prático 

adquirido nas redações – retomarei esse ponto no próximo capítulo. Nesse 

movimento, é possível que o imaginário mítico do jornalismo – bastante forte no 

meio acadêmico – sofra a mesma de crítica e passe ser desconsiderado pelos 

entrevistados.  

Finalmente, acredito que outros imaginários concorram com a visão mítica 

do jornalismo no momento da escolha da profissão e possam eventualmente ser 

considerados mais factíveis pelos entrevistados na hora de narrarem suas 

trajetórias. Ou talvez sejam mais fáceis de serem articulados durante a nossa 

conversa. Discutirei esta possibilidade a seguir. 

     

Os jornalistas de referência, o trabalho e oestilo de vida 

 

Um número razoável de pessoas justificou a decisão de se tornar jornalista, 

mencionando a existência de jornalistas de referência (B7, B15, B17, B21 e B24), o 

interesse pessoal pelo trabalho do jornalista (B5, B6, B7, B10, B15, B22, B23, B24 e 

B32) ou pelo estilo de vida de quem pratica a profissão (B1, B5, B8 e B10).  

É compreensível que uma parte das imagens sobre a profissão seja 

construída pela projeção que os entrevistados fazem do trabalho de alguns 

jornalistas de referência. Essas pessoas encarnam, por um lado, aspectos míticos 

da profissão (e, neste caso, ajudam a preencher a lacuna da baixa adesão dos 

jornalistas aos discursos em torno da função social do jornalista). Por outro, 
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participam de forma direta do modo como os entrevistados, na época potenciais 

consumidores de notícia, vivenciavam o jornalismo na vida cotidiana. Vários 

entrevistados justificaram a menção a certo nomes pelo fato de serem “bons 

jornalistas” ou jornalistas que se faziam “presentes” no dia a dia. Por isso, não é de 

se admirar a recorrência a jornalistas-vedetes, em escala nacional (Caco Barcelos4, 

Joelmir Betting5) ou regional (Aroldo de Souza6; Oziris Marins7 e Felipe Vieira8). 

Quando a imagem sobre a profissão não é construída a partir de uma 

pessoa específica, os entrevistados mencionam outras situações do cotidiano: B6 

morava próximo a um hotel frequentado por jornalistas; B8 acredita que quando 

criança deve ter visto na TV algum tipo de ficção sobre a profissão; B15 e B24 

acompanhavam a cobertura de rádio desde cedo.  

Mais quais seriam essas imagens? Na minha leitura, optei por separar as 

representações que fazem referência ao trabalho dos jornalistas daquelas que 

falam de forma mais geral sobre o estilo de vida desses profissionais. No primeiro 

caso, o trabalho do jornalista é associado à prática de apuração e difusão de 

informações (B5, B6; B10); ao trabalho de contar histórias (B7); de escrever sobre o 

mundo (B22).   

Os entrevistados também fazem referência ao que chamei de estilo de vida 

dos jornalistas, um conjunto de práticas, associado ao imaginário do jornalismo, 

mas que não estão necessariamente ligadas à produção do noticiário. Senra (1997) 

analisa a construção dessa imagem, mostrando o jornalista como um personagem 

urbano, errático, boêmio. Essas imagens são reapropriadas pelos entrevistados 

quando mencionam a “falta de rotina”, a “mobilidade” (viagens, por exemplo), a 

“capacidade de conhecer várias pessoas” (dentro e fora da profissão) (B1, B5, B7, B8, 

B10).  

                                                           
4 Caco Barcelos é um jornalista, repórter de televisão, especialista em jornalismo investigativo. É o autor de vários livros, entre 
eles, Rota 66, Prêmio Jabuti, em 1993, e Abusado, o dono do morro Dona Marta. 
5 Joelmir Beting foi jornalista, especializado em análise econômica, tenddo atuado como editor e comentarista econômico em 
jornais, rádios e emissoras de TV aberta e fechada. Faleceu em novembro de 2012. 
6 Haroldo de Souza é um radialista, locutor esportivo e político gaúcho. Trabalhou na Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes e  
Rádio Grenal, entre outras. Atualmente é vereador em Porti Alegre.  
7 Jornalista gaúcho, trabalhou em rádio, imprensa escrita televisão no Rio Grande do Sul. Desde 2006, trabalha para o Grupo 
Bandeirantes de Comunicação como âncora na BAND AM 640 e da BAND TV Canal 10. 
8 Felipe Garcia Vieira "jornalista multimídia", desde 2011 para o grupo Grupo Record/RS, trabalha como apresentador para a 
Rádio Guaíba, TV Record e internet. 
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A ideia adesão a uma imagem do jornalismo extrapola, assim, a prática 

profissional e participa também de outros aspectos da vida pessoal (B10 chega a 

empregar a metáfora do sacerdócio). Esse fenômeno já havia sido explorada por 

Travancas (1993) e mais recentemente por Le Cam e Ruellan (2015), mas se limitava, 

nesses casos, aos jornalistas em atividade, e justificava o vínculo ou a permanência 

na profissão. O que me parece interessante é que o estilo de vida – e as 

representações sobre a prática – como potencial gerador de imagens, participa 

também da escolha de se tornar um jornalista. Uma decisão que será reforçada ao 

longo do tempo pelo gosto que se adquire pela profissão. E, nesse caso, mais 

importante do que a “vocação” ou o chamado para uma “missão”, a vivência no 

jornalismo parece se construir numa dialética entre os imaginários e o apego em 

relação à carreira e à prática das redações.   

 

Considerações finais 

 

A Administração e a Psicologia têm se dedicado particularmente à análise 

do papel da vocação, das competências e das habilidades individuais na construção 

das carreiras com o objetivo de estabelecer correlações entre a posse de certos 

atributos e o ingresso, a permanência e a satisfação com determinadas profissões 

(Cooper e Tang, 2010; Hoekstra, 2011). Esse postulado costuma ser reforçado pela 

própria ideologia dos jornalistas, que prioriza o talento (para escrever, apurar) como 

requisito fundamental para o sucesso na profissão. No jargão jornalístico trata-se de 

ideia em que a aptidão para essa prática é algo inato.  

Falar em talento ou vocação levaria, entretanto, a uma naturalização do 

processo de escolha que seria estruturado sempre em torno da capacidade do 

indivíduo de obedecer ou não a um chamado, a uma índole, de atuar de acordo com 

os seus atributos e competências. Isso tende a apagar não só a autonomia 

individual, mas a própria dimensão coletiva de uma carreira9. Assim, ao substituir 

                                                           
9 É óbvio que as pessoas possuem aptidões, mas elas não deixam de ser adquiridas, contrariadas, desperdiçadas, 

transformadas, etc. 
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essa noção de causalidade do processo de escolha (escolhe-se por aptidão ou 

vocação), tão cara aos pesquisadores ligados à perspectiva quantitativa, pela 

agregação qualitativa das regularidades observadas na análise das entrevistas, 

procurei mostrar que a decisão aparentemente individual pelo jornalismo (e por 

qualquer outra profissão) se inscreve também na dimensão coletiva, dos processos 

de construção e circulação de imagens sobre profissão. 

Diferente do que apregoavam os discursos de mitificação da profissão, as 

imagens relacionadas ao papel político do jornalistas (a ideia do exercício do “Quarto 

Poder”, de participar da mudança social) participam pouco do processo de escolha 

da profissão. Os entrevistados parecem valorizar mais imaginários sobre a prática 

cotidiana e sobre o estilo de vida dos jornalistas. Essa constatação sugere a 

necessidade de se explorar, tanto o processo de produção e circulação dessas 

imagens, como os hábitos de consumo dos jovens em relação às práticas culturais 

que abordam, de certas forma, os imaginários sobre as profissões. 

Finalmente, esta análise não dá conta de todas as dimensões ligadas ao 

processo de escolha do jornalismo. De fato, as imagens participam desse momento, 

mas a decisão passagem também por outros fatores, como os gostos (pela leitura, 

pela escrita), a busca pelos benefícios materiais e simbólicos que o jornalismo pode 

oferecer, bem como a dimensão mais contextual do processo de escolha (as 

sugestões de familiares e professores, o sucesso no concurso vestibular, a 

disponibilidade de determinadas formações na região onde mora o entrevistado, 

etc.). Nesse sentido,  uma análise mais detalhado das entrevistas permitira cruzar e 

confrontar essas diferentes variáveis no momento de ingresso na carreira.   
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Anexo 1 – Relação de entrevistados (por tipo de mídia, cargo, gênero e idade) 

Entrevistado Mídia  Abrangência Tipo de cobertura Cargo Gênero Idade 

B1 Internet Nacional Generalista Editor F 22 

B2 Internet Regional Generalista Subeditor  M 30 

B3 Internet Nacional Generalista Reporter F 23 

B4 Internet Regional Generalista Subeditor F 27 

B5 Internet Nacional Generalista Trainee M 20 

B6 Internet Nacional Especializada Editor M 38 

B7  Internet Nacional Generalista Reporter F 32 

B8 Internet Nacional Generalista Reporter M 24 

B9 Internet Nacional Especializada Reporter F 35 

B10 Internet Regional Generalista Area Editor M 30 

B11 Jornal Nacional Generalista Reporter M 52 

B12 Jornal Nacional Generalista Reporter M 56 

B13 Jornal Nacional Generalista Reporter M 31 

B14 Jornal Regional Generalista Reporter F 22 

B15 Jornal Nacional Generalista Reporter F 47 

B16 Jornal Regional Generalista Reporter F 25 

B17 Jornal Regional Generalista Editor M 37 

B18 Jornal Nacional Generalista Reporter F 49 

B19 Jornal Nacional Generalista Reporter F 27 

B20 Jornal Nacional Generalista Editor M 45 

B21 Rádio Nacional Generalista Editor M 31 

B22 Rádio Nacional Generalista Reporter F 27 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

B23 Rádio Nacional Generalista Reporter F 24 

B24 Rádio Nacional Generalista Editor M 31 

B25 Revista Regional Especializada Reporter M 37 

B26 Revista Nacional Generalista Reporter M 54 

B27 TV Regional Generalista Editor F 29 

B28 TV Regional Generalista Producer F 27 

B29 TV Regional Generalista Editor M 32 

B30 TV Regional Generalista Producer M 33 

B31 TV Nacional Generalista Reporter F 40 

B32 TV Regional Generalista Editor M 44 
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O cinema realista clássico em Apocalypse Now: uma análise em três 

percursos teóricos 

 

Thiago Henrique RAMARI (UEL)
1
 

 

Resumo: De acordo com Badiou (2015, p. 81), o cinema realista clássico 

concentra filmes nos quais “não podemos participar [...] como de um conflito de 

ideias”, pois se limitam “a reproduzir o imaginário dado”. Com base nessa definição, 

analisa-se o longa-metragem Apocalypse Now Redux (2001), de Francis Ford 

Coppola, a fim de demonstrar como a indústria cinematográfica estimula o 

entretenimento em vez da consciência crítica nos espectadores, a partir do uso de 

fórmulas consagradas de narração e representação da realidade. Para tanto, a 

discussão abrange três percursos teóricos, todos identificados no filme em questão: 

o primeiro relativo às formas e ancorado ao conceito de grau zero do estilo 

cinematográfico em Burch (2006); o segundo direcionado ao conteúdo e baseado na 

jornada do herói de Campbell (1989) e Vogler (2015); e o terceiro concernente ao 

tratamento de imagens violentas, fundamentado em regras apontadas por Haneke 

(2014). Assim, e em conclusão, compreende-se como o filme, ao aderir ao realismo 

convencional e ao imaginário estabelecido, gera sentimentos prazerosos, em vez de 

reflexão sobre os horrores da guerra.  

 

Palavras-chaves: Cinema realista clássico, Apocalypse Now, imaginário. 

 

 

 

                                                           
1 Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Este artigo é derivado da dissertação de mestrado do 
autor, intitulada Desprazer, realidade e consciência: o contracinema de Michael Haneke em Funny Games (2017), que contou 
com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A orientação foi realizada pelo 
professor doutor da UEL Silvio Ricardo Demétrio.   
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Introdução 

 

Se uma lista dos melhores filmes de guerra fosse elaborada, Apocalypse 

Now2, de Francis Ford Coppola, provavelmente estaria nela. Inspirado no romance 

Coração das Trevas (2008), de Joseph Conrad, o longa-metragem é uma ficção 

ambientada no Vietnã e no Camboja, durante a Guerra do Vietnã (1955-1975). O 

capitão norte-americano Benjamin L. Willard (interpretado por Martin Sheen) recebe 

de uma base em Saigon a missão de encontrar e assassinar o coronel compatriota 

Walter E. Kurtz (Marlon Brando), que supostamente enlouqueceu após comandar 

equipes no conflito bélico. Dentre as informações repassadas ao capitão estão as de 

que o coronel vive em uma ilha em território cambojano e é adorado como um deus 

pelos nativos, apesar dos métodos cruéis que emprega sobre os inimigos. A maior 

parte do filme se concentra na viagem que Willard faz pelo Rio Nung, inexistente na 

realidade, com o objetivo de encontrar Kurtz. Ao fim, ele cumpre a missão e vai 

embora transformado pela experiência que viveu. 

Mesmo fazendo referência a uma guerra cujas estimativas apontam para a 

morte de 3 milhões de pessoas, Apocalypse Now tem o objetivo de promover o 

entretenimento ou, dito de outra forma, oferecer um momento de prazer aos 

espectadores. Isto não quer dizer que o filme não lance mão de uma visão crítica ao 

conflito em alguns trechos - é possível identificar posicionamentos contrários à 

investida norte-americana no Vietnã no discurso da família francesa De Marais. Tal 

abordagem, no entanto, mostra-se diminuta em relação ao atendimento dos 

preceitos do cinema realista clássico, definido por Badiou (2015, p. 81) como aquele 

no qual “não podemos participar [...] como de um conflito de ideias”, pois se limita “a 

reproduzir o imaginário dado”. Desse modo, o apelo para que a plateia se esqueça 

dos próprios problemas e mergulhe fundo na história de ficção é maior do que para 

refletir sobre os horrores do episódio real que serve de mote.  

                                                           
2 Apocalypse Now foi originalmente lançado em 1979, mas a versão analisada neste trabalho é a estendida, chamada Redux, 
de 2001.  
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São vários os caminhos teóricos que nos levam à conclusão de que 

Apocalypse Now se insere no cinema realista clássico. Neste artigo, vamos 

percorrer três deles: no primeiro, que chamaremos “percurso das formas”, nosso 

guia será Burch (2006) na exploração do conceito do grau zero do estilo 

cinematográfico; no segundo, “percurso do conteúdo”, trabalharemos com Campbell 

(1989) e Vogler (2015) em torno da estrutura narrativa mítica; e no terceiro, “percurso 

variante”, conheceremos com Haneke (2014) as normas para uma representação 

agradável e rentável da violência. Enquanto os dois primeiros têm abrangência 

generalizada, o último se restringe aos filmes que contêm violência, uma das 

particularidades do longa-metragem de Coppola. A metodologia utilizada se ampara 

na análise fílmica a partir da revisão de literatura. 

 

Percurso das formas 

 

O percurso das formas remonta à primeira metade do século 20. Os passos 

fundamentais se deram entre 1905 e 1920, quando o cinema, ainda primitivo, 

investiu no desenvolvimento da linguagem fílmica, com o objetivo de se tornar mais 

narrativo, contar histórias. Em suma, os realizadores permitiram que a câmera 

percorresse gradualmente os espaços entre os personagens e os objetos de cena, 

abandonando a tomada fixa diante dos cenários, enquadramento que simulava a 

experiência do espectador diante do palco de teatro. Ao implicar a necessidade de 

cortes na filmagem, essa mudança fez nascer um trabalho que Burch (2006) chama 

de decupagem, no qual ocorre uma organização prévia dos planos a serem 

registrados e reunidos posteriormente na montagem. Trata-se, com efeito, de um 

planejamento detalhado e orgânico do filme antes de ligar as câmeras.   

Com a decupagem, o filme se tornou mais complexo, composto por uma 

sucessão orquestrada de pedaços de espaço e tempo. Dito de outra forma, esse 

trabalho de organização prévia fez convergir um conjunto de cortes no espaço, cuja 

realização se dá na filmagem, com um conjunto de cortes no tempo, executado na 
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montagem. Para tornar tudo mais claro, vamos imaginar um roteiro do cinema 

mudo que contemple, em uma dada sequência, a conversa entre duas aristocratas 

sentadas em sofás luxuosos na câmara de um castelo. Se fossem utilizadas duas 

câmeras, cada uma poderia filmar só uma das personagens ao longo do diálogo, 

estabelecendo assim um par de recortes no espaço cênico. Na montagem, esses 

registros teriam de ser fragmentados e intercalados temporalmente, para que 

pudéssemos ver cada atriz no momento exato de suas falas. Seria necessário, 

ainda, incluir passagens com as transcrições do que cada uma disse, para que 

acompanhássemos o conteúdo da conversa.  

Toda essa mudança foi acompanhada por uma preocupação, destaca Burch 

(2006). Os realizadores queriam investir em uma nova linguagem para contar 

histórias, mas não estavam dispostos a abrir mão do realismo já proporcionado pelo 

teatro e replicado pela câmera estática do cinema primitivo. Era preciso que 

houvesse uma espécie de ligação entre os planos que seguiam uns aos outros, para 

que não fossem tomados de modo isolado, mas como partes de um todo em 

execução. Assim, eles chegaram à conclusão de que algumas regras deveriam ser 

obedecidas durante a filmagem, para que o efeito do espaço real, imediato e 

compreensível do palco fosse mantido na tela. É nesse momento que nascem as 

noções dos raccords de olhar e direção, que se referem aos planos ambientados em 

um espaço físico único ou em contiguidade. Essas concepções talvez sejam as mais 

básicas e, por isso mesmo, as mais importantes para toda a revolução linguística 

testemunhada pelo cinema realista.  

Vamos voltar, então, às duas aristocratas no castelo. Conforme dissemos 

acima, a montagem da sequência da conversa mostraria uma personagem sempre 

isolada da outra, mas em alternância: ora veríamos uma falando, ora veríamos a 

outra falando. Para que houvesse raccord de olhar, ou seja, para que tivéssemos a 

impressão de que elas se olham enquanto conversam, seria preciso que, no 

momento da filmagem, uma estivesse voltada para o lado direito do respectivo plano 

e a outra, para o lado esquerdo. Do contrário, ficaríamos confusos em relação às 

posições geográficas que ocupam, prejudicando o senso de realidade. No raccord de 

direção, haveria a necessidade de uma movimentação física maior do que aquela 
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proporcionada por um simples diálogo. Uma das mulheres poderia se levantar para 

ir à toalete, com a câmera lhe acompanhando diligentemente. Se ela saísse do plano 

no qual aparecem os sofás pelo lado direito, teria de entrar no plano seguinte, o do 

banheiro, pelo lado esquerdo. Assim, teríamos a sensação de um deslocamento 

lógico, apesar de fragmentado. 

Com o aprimoramento dessas e outras regras mais complexas, a troca de 

planos nos filmes começou a passar despercebida pelo público. É a partir desse 

ponto que se alcança o grau zero do estilo cinematográfico: a gramática que compõe 

a articulação dos planos está explícita na tela, mas ao mesmo tempo totalmente 

eclipsada, pela sua fluência lógica, aos olhos de quem assiste. Essa transparência, 

aliada à chegada do som, em 1927, contribuiu sobremaneira para a crença de que o 

cinema era um meio de expressão realista, fato que glorificou Hollywood, sobretudo 

nos anos 1930 e 1940. Burch (2006), no entanto, não se mostra simpático a essa 

soberania, uma vez que suplantou, por duas décadas, um universo muito mais 

amplo de possibilidades para a articulação dos planos fílmicos. Nenhuma das 

escolas que surgiram nesse período teve tanto destaque em termos mundiais 

quanto o “manual hollywoodiano de fazer cinema”.  

 

Ao negar [...] a polivalência da mudança de planos, os cineastas chegaram 

a passar de um plano para outro por razões esteticamente mal definidas, 

razões de mera conveniência, a tal ponto que, alguns deles, ao final dos 

anos quarenta, começaram a se questionar se essas mudanças eram 

realmente necessárias [...] (BURCH, 2006, p. 32). 

 

Mesmo com a reavaliação que veio depois, tais convenções atribuíram uma 

forma ao cinema realista clássico, que se mantém profundamente influente ainda 

hoje. Parte disso se deve ao fato de que foram elas que garantiram o triunfo da 

sétima arte no mundo, ao oferecerem aos espectadores um divertimento dotado da 

mais alta dose de realidade virtual – maior do que aquela vista no teatro. Apocalypse 

Now é, por sua vez, um dos herdeiros das convenções do grau zero do estilo 

cinematográfico, pois obedece às regras criadas na primeira metade do século 

passado e aperfeiçoadas desde então. Com isso, ele alcança um nível elevado de 
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transparência na forma, o que convida o espectador a um lapso de consciência de si 

mesmo e a um mergulho profundo na história de ficção. Não há, por assim dizer, 

barreiras ao nível gramatical da imagem que possam estabelecer qualquer 

distanciamento entre as duas partes (filme e público), de modo geral.   

No filme, a abertura e o encerramento são as únicas passagens que 

destoam de modo evidente do grau zero do estilo cinematográfico. Isto porque 

constituem uma espécie de mosaico, no qual imagens do passado, do presente e do 

futuro diegético se fundem em uma cadência variável. Na abertura, são cenas de 

ataques com napalm, do rosto de Willard, de um quarto de hotel em Saigon e de 

uma escultura da ilha na qual vive o coronel Kurtz que se mesclam ao som da 

música-tema, The End, interpretada pela banda The Doors. No encerramento, 

vemos novamente o ataque com napalm e a escultura da ilha cambojana, além do 

rosto, dessa vez camuflado, do capitão e do barco com o qual percorre o Rio Nung, 

ao som da mesma canção. Todas elas, no entanto, tornam-se autoexplicativas 

posterior ou retroativamente pelos acontecimentos do enredo.   

As sequências restantes, por outro lado, aderem de forma preponderante 

ao esquema de transparência, utilizando recursos como os raccords de olhar e 

direção. Para exemplificar, podemos citar a sequência do jantar, na qual Willard 

come com os integrantes da família francesa De Marais. Os raccords de olhar 

atravessam todas as cenas, sobretudo nas direções do capitão e dos anfitriões 

Hubert De Marais (Christian Marquant) e Roxanne Sarrault (Aurore Clément). A 

chegada desta última, durante o jantar, delimita também um raccord de direção: ela 

aparece pelo lado esquerdo de um plano na escada da residência e, depois, em um 

outro plano, entra no cômodo onde todos estão a partir da porção direita do 

enquadramento. Vale lembrar que essa sequência, a mais crítica aos Estados 

Unidos, foi excluída da primeira versão de Apocalypse Now.  
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Percurso do conteúdo 

 

O segundo percurso se refere ao conteúdo dos filmes. Como as histórias 

podem determinar o sucesso perante à audiência, ele é tão relevante quanto o 

percurso das formas para o cinema realista clássico. Um dos esquemas mais 

populares na indústria é aquele esquadrinhado por Vogler (2015) a partir da teoria 

da jornada do herói de Campbell (1989). Enquanto este mostrou que os mitos de 

diferentes povos e épocas eram, na realidade, um monomito, ou seja, contavam 

histórias semelhantes organizadas de maneira igualmente semelhante, aquele 

identificou essas mesmas características nos filmes que alcançaram grande 

bilheteria. Trata-se de uma substância narrativa que existia no inconsciente coletivo 

desde os primórdios, mas que somente no século passado foi identificada, primeiro 

nos mitos e depois nos filmes. O ponto temático central é sempre uma aventura 

empreendida por um herói, com grande apelo emotivo e com o objetivo de oferecer 

uma lição moral (mais presente nas fábulas) ou um divertimento (cinema). 

Resumidamente, a reaplicação teórica de Vogler (2015) sugere que os 

roteiros cinematográficos contemplem um conjunto de 12 estágios divididos em três 

atos, levando sempre em consideração as necessidades de cada história. As 

justificativas para o uso desse modelo se resumem aos fatos de que os estúdios 

utilizam estruturas convencionais para atingir uma larga audiência e de que a 

jornada do herói é o principal instrumento para lidar com o público massificado. 

Conforme pontua Vogler (2015, p. 42), com as ferramentas que compõem esse 

dispositivo “é possível construir uma história que sirva para quase todas as 

situações, uma história que seja dramática, divertida e psicologicamente 

verdadeira”, alvo do mercado cinematográfico. Em Apocalypse Now, constatamos 11 

dos 12 estágios3. 

                                                           
3 Analisamos Apocalypse Now a partir da releitura de Campbell (1989) feita por Vogler (2015), por se tratar de um 
método que abarca as histórias em sua completude. Contudo, é preciso ressaltar que o último autor também revisita 
em sua obra a ideia mais específica dos arquétipos, com base em Carl G. Jung. Tratam-se de personagens ou de 
energias que se repetem com frequência nas histórias mitológicas e no cinema. As limitações deste trabalho nos 
impedem, contudo, de avançar também nesta direção. 
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O primeiro ato começa com um estágio chamado “mundo comum”. Nele, o 

público conhece o protagonista antes da aventura propriamente dita. Trata-se da 

apresentação do histórico, do contexto e da base do herói no momento anterior ao 

início da jornada. De acordo com Vogler (2015), essa etapa é importante, pois 

permite estabelecer comparações posteriores com o “mundo especial”, onde o 

personagem vivenciará uma missão e enfrentará toda a sorte de desafios, incluindo 

a própria morte. No início de Apocalypse Now, não vemos o capitão Willard em seu 

mundo comum, nos Estados Unidos, mas em um ponto intermediário na direção de 

um mundo especial. Ele está em um quarto de hotel em Saigon, no Vietnã do Sul, 

deitado sobre uma cama, com um cigarro entre os dedos e com bebidas alcóolicas 

por perto. Essas imagens contrastam com aquelas que compõem o mosaico da 

abertura, na qual helicópteros atacam com napalm uma região cheia de palmeiras, 

remetendo à Guerra do Vietnã.  

O protagonista não fala nada, mas escutamos sua voz over, que efetiva a 

contextualização, marcando o primeiro estágio no longa-metragem. Descobrimos 

que ele está ali por vontade própria para atuar no conflito armado pela segunda vez 

e que aguarda com ansiedade a missão que o levará de volta à selva, onde 

acontecem as batalhas com os vietcongues. Fica claro que, após a primeira 

participação, o personagem voltou, mas não conseguiu permanecer por muito 

tempo no mundo comum. Por isso, decidiu se divorciar da esposa e se colocou à 

disposição de uma nova aventura. “Ainda estou em Saigon. Toda hora acho que vou 

acordar de volta na selva. Quando eu estava em casa, depois da minha primeira 

turnê, foi pior ainda. Eu acordava, e não havia nada lá”, diz em voz over. Willard se 

insere, portanto, entre os heróis voluntários, segundo Vogler (2015).  

A etapa seguinte é a do “chamado à aventura”. Ela serve para colocar a 

história em movimento depois da contextualização. Assim, é necessário que algo 

previsto ou imprevisto aconteça, para que sintamos, juntamente do personagem, 

que a aventura se aproxima. Segundo o autor, essa fase pode se materializar em 

uma mensagem, em um evento ou em uma notícia que desestabilize a ordem dada. 

Em Apocalypse Now, trata-se do trecho no qual dois oficiais norte-americanos 

aparecem no hotel para escoltar Willard de helicóptero até o Serviço de Inteligência 
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dos Estados Unidos em Nha Trang (Vietnã do Sul), onde a nova missão será 

revelada. Até este ponto, tudo parece dentro do esperado, uma vez que era esse o 

objetivo do capitão. Durante o trajeto aéreo, porém, a sua voz over nos dá uma pista 

sobre a tarefa que viria a seguir: uma incumbência de primeira classe que o faria 

desejar nenhuma outra obrigação de guerra no futuro.  

O estágio subsequente é o da “recusa ao chamado”, mas o longa-metragem 

realiza uma inversão e coloca o “encontro com o mentor” à frente. Neste, o herói 

deve receber orientações de um mentor, alguém muito experiente, sobre a próxima 

jornada. Quando chega a Nha Trang, Willard é levado a uma sala onde estão o 

general Corman (G.D. Spradlin) e o coronel Lucas (Harrison Ford), que figuram 

como mentores. Primeiro, eles lhe entregam um dossiê com documentos e fazem 

uma apresentação sobre o coronel Kurtz. Dizem que se trata de um oficial norte-

americano com grandes condecorações, que em um dado momento enlouqueceu e 

começou a aplicar métodos irracionais contra aqueles que considerava inimigos de 

guerra - ele é acusado de mandar executar quatro oficiais da inteligência vietnamita. 

Depois, revelam a nova missão, que existiria apenas verbalmente: Willard deve 

subir o Rio Nung em um barco-patrulha, encontrar o local onde Kurtz vive como um 

deus e, por fim, assassiná-lo.  

A “recusa ao chamado”, etapa anterior, delineia-se em seguida, mas de 

maneira sutil, quando o protagonista se dá conta que terá de assassinar um militar 

compatriota. Ela se traduz na apreensão que toma conta do seu olhar e no longo 

tempo que leva para responder a algumas colocações feitas pelos mentores. 

Durante esse intervalo, ele até aceita um cigarro que lhe é oferecido, como que na 

tentativa de raciocinar melhor. Conforme a explicação de Vogler (2015), essa fase é 

um momento de pausa, no qual o personagem pondera as consequências de aceitar 

a nova aventura. Alguns podem rejeitá-la a partir de então, enquanto outros vencem 

ou fingem vencer qualquer hesitação a fim de aceitá-la. Este último caso é o do 

capitão, que se sente desconfortável de recusar uma missão “de primeira classe”. 

Isto fica claro quando ele deixa a cidade e confessa, novamente em voz over: “eu 

aceitei a missão. O que mais poderia fazer? Mas não sabia bem o que faria quando o 

encontrasse [coronel Kurtz]”. 
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No estágio chamado “travessia do primeiro limiar”, o protagonista entra 

finalmente no mundo especial, provocando uma mudança brusca na história. Por 

causa disso, é nesse momento que se inicia também o segundo ato nos filmes 

baseados na jornada do herói. O cruzamento da fronteira entre o mundo comum e o 

mundo especial pode ser representado de diferentes formas - o primeiro dia no 

emprego novo, uma vida diferente após a morte ou a entrada em uma dimensão 

mágica, por exemplo. Quando a passagem é física, pode ser que haja também um 

guardião nela, a fim de dificultar sua travessia por qualquer pessoa. No filme que 

analisamos, essa etapa se consuma na sequência em que Willard é levado de 

helicóptero até um porto onde um barco-patrulha da marinha norte-americana o 

aguarda. A mudança do tipo de transporte e do cenário em geral (do helicóptero 

vemos extensas paisagens aéreas e do barco vemos somente o fictício Rio Nung) 

marca a passagem do limiar e o começo definitivo da aventura.  

Uma vez no mundo especial, Vogler (2015) recomenda que o personagem 

passe por diversas provas e faça aliados e inimigos. Os testes proporcionados pelo 

dia a dia são necessários para retratar a adaptação do protagonista ao novo local, 

onde as regras são absolutamente outras. Quanto às relações pessoais, é a 

oportunidade que ele tem de descobrir em quem podem confiar e pedir ajuda. Em 

Apocalypse Now, as provas estão distribuídas até o momento em que o barco-

patrulha chega à ilha onde vive o coronel Kurtz. Willard e a tripulação passam por 

ilhas sob fogo cerrado, escapam de um ataque de tigre e enfrentam investidas dos 

inimigos. Os companheiros de navegação, Chief Phillips (Albert Hall), Jay “Chef” 

Hicks (Frederic Forrest), Lance B. Johnson (Sam Bottoms) e Tyrone “Clean” Miller 

(Laurence Fishburne), formam o principal grupo de aliados do capitão. Há também 

outros pontuais, como o coronel Bill Kilgore (Robert Duvall), a família De Marais e o 

fotojornalista interpretado por Dennis Hopper.  

Quando se avizinham do vilão da história, o herói e seus aliados vivem a 

“aproximação da caverna secreta”. Trata-se da travessia do território que circunda o 

local ocupado pelo inimigo mais temido. Esse espaço preliminar é sempre repleto 

de mistérios, de armadilhas e de provas ainda mais perigosas. É possível notar até 

mesmo um tom de maior gravidade nas paisagens que o habitam. Tudo isso para 
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indicar que o confronto principal já não está mais tão distante e aumentar com isso 

a sensação de tensão nos personagens e em nós, espectadores. No filme de 

Coppola, esse trecho é aquele compreendido entre a fronteira do Vietnã com o 

Camboja e a ilha do coronel Kurtz. Quando o barco-patrulha passa pela arraia que 

divide os dois países, os tripulantes se deparam com cenas que não haviam visto até 

então: uma ponte sendo bombardeada; soldados norte-americanos se jogando na 

água e implorando por socorro; e oficiais perturbados e sem comando atirando a 

esmo. Se a aventura não havia causado prejuízos materiais e humanos até então, 

Willard e os seus companheiros sentem que o perigo aumentaria a partir dali.  

Na continuidade do trajeto pelo Rio Nung, mas agora em território 

cambojano, a impressão se confirma: o barco-patrulha enfrenta situações mais 

perigosas e sofre duas baixas rapidamente. Primeiro morre Tyrone “Clean” Miller, 

ao ser atingido por tiros. Depois é a vez de Chief Phillips, quando uma lança lhe 

atravessa o corpo na altura do tórax. Em ambos os casos, eles combatiam, de 

dentro da pequena nau, ataques de inimigos desconhecidos nas encostas, que pela 

primeira vez apareceram “decoradas” com cruzes, fogueiras e crânios humanos. As 

duas mortes mostram ao herói, à tripulação e a nós na plateia que não existem 

garantias de que os personagens sairão vivos da aventura. Conforme Vogler (2015, 

p. 210), “quando os heróis aproximam-se da Caverna Secreta, devem saber que 

estão no território xamã, na linha entre a vida e a morte”.  

A “aproximação da caverna secreta” desemboca na “provação”, fase que 

detém o evento central da história. É nela que o protagonista enfrenta o vilão, no 

interior da dita caverna secreta. Por esse motivo, é nela também que o público 

testemunha o momento de crise mais extremo, isto é, o ponto no qual todas as 

forças se encontram no estado mais tensionado de oposição. O segredo dessa 

etapa, lembra Vogler (2015), reside mais na transformação do herói do que no 

embate em si, que pode se dar de diferentes formas. Ele não pode simplesmente 

sair da batalha do mesmo jeito que entrou nela. Seu antigo eu tem de morrer para o 

nascimento de um novo eu, ainda que isso se efetive apenas no plano simbólico. É 

nessa passagem que o personagem salta da condição de um mortal que saiu de um 
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mundo comum para aquela que os gregos denominavam de apoteose, quando se 

transforma, com efeito, em um deus.  

Willard enfrenta a provação depois de chegar à ilha do coronel Kurtz. Ao 

sair do barco-patrulha com Lance B. Johnson, o capitão é cercado e levado à força 

por vários homens até um local com seguranças armados. Lá, fica frente a frente 

com o temido vilão que provocou toda a aventura. Este, aparentemente lúcido, 

começa fazendo algumas perguntas, sobre assuntos diversos, com tom de voz 

calmo; depois questiona a tarefa dada pelo exército ao prisioneiro, de um modo que 

beira a intimidação; ao fim, diz que esperava por alguém como ele, que não é 

soldado nem assassino mas um “menino de recados”, em uma evolução 

comportamental assustadora. O herói é então submetido a uma espécie de teste de 

resistência sem qualquer explicação prévia, mas cujo objetivo é mensurá-lo, 

reordená-lo e transformá-lo para outra missão. 

O teste de resistência configura a provação nesse caso, pois a morte 

aparece à espreita o tempo todo. Primeiramente, Willard fica preso em uma 

minúscula jaula de bambu. Depois o vemos bastante fraco, amarrado pelo pescoço 

do lado de fora dessa mesma jaula, totalmente desprotegido de uma chuva noturna. 

É nesse momento que Kurtz aparece, agacha-se diante dele com o rosto camuflado 

e joga sobre as suas pernas a cabeça de Jay “Chef” Hicks, que ficara no barco-

patrulha desde a chegada à ilha. Homem austero, o capitão grita de desespero pela 

primeira vez ao saber que o amigo morreu. Tal reação sublinha um estado 

pulverizado de si mesmo, como se alcançasse o mais extremo dos limites do seu eu 

atual. Em seguida, fica preso em uma solitária rudimentar com poucas entradas de 

ar, no meio da selva cambojana abrasadora.  

Quando o coronel abre a porta da solitária pela primeira vez depois de 

algum tempo, o semblante de Willard não é mais aquele arrogante de um oficial em 

missão secreta. É um semblante respeitoso, pacífico e fragilizado, que nada diz, 

apenas escuta. Essa transformação indica que o capitão venceu a provação: ele 

morreu e renasceu metaforicamente sob a mesma pele. No entanto, não é um deus 

ainda e, por isso, não vive a condição de apoteose. É uma espécie de tábula limpa, 
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na qual tudo pode se inscrever. Apocalypse Now desloca, assim, o produto final 

dessa mudança para o estágio seguinte, o da “recompensa”, no qual o protagonista 

deve receber uma compensação por ter vencido o mais difícil dos testes. Com efeito, 

o herói é levado para uma casa na ilha para se recuperar e para conhecer uma nova 

visão de mundo, oferecida pelo coronel por meio da leitura de poesias, do relato de 

experiências militares e da reflexão sobre assuntos diversos. Em outras palavras, 

Kurtz se torna mentor para fazer do novo discípulo um deus tal qual ele próprio 

perante os nativos cambojanos. 

Em um dado momento mais adiante, o coronel revela a nova missão ao ex-

prisioneiro, indicando que este está finalmente pronto, em estado de apoteose. 

Primeiro, ele deve assassinar o seu novo mentor, para depois contar ao filho deste 

último tudo aquilo que viu na ilha. Ao ser considerado deus pelo próprio deus da 

ilha, essa morte não se torna apenas possível, mas marca também a desopressão 

de um sofrimento – sobre a visão transformada que tem de Kurtz, Willard diz nunca 

ter visto um homem “tão dividido e destroçado”. A ideia de vilão se fragmenta, 

portanto, até desaparecer no estágio da recompensa. A missão dada pelos militares 

também não interessa mais, pois o herói mudou tanto que a tarefa dele se tornou 

outra, embora o resultado final seja o mesmo. “Eu ia virar major por causa disto [a 

morte de Kurtz], e eu nem estava mais no exército [...]. Todos queriam que eu o 

fizesse. Especialmente ele”, reflete, em voz over.  

A sequência do assassinato vem em seguida. Durante uma celebração 

noturna dos cambojanos, vemos o protagonista longe de Kurtz, sozinho dentro do 

barco-patrulha, à espera do momento ideal para entrar em ação. Uma diferença 

para com outros heróis do cinema é ressaltada nesse ponto de Apocalypse Now: em 

vez de ir embora após vencer a provação e receber a recompensa, como preconiza a 

fase do “caminho de volta”, o protagonista fica por causa da nova tarefa. Desse 

modo, o terceiro ato começa devido a uma nova mudança brusca na história, não 

aquela provocada pelo retorno ao mundo comum, mas pela decisão de assassinar o 

próprio mentor. O caminho de volta é, assim, a única etapa não cumprida pelo 

longa-metragem de Coppola.  
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O assassinato de Kurtz representa a etapa seguinte, denominada 

“ressurreição”. Trata-se de um momento adicional de morte e renascimento, 

semelhante àquele da provação, mas com uma diferença elementar: ele não é 

constituído por uma situação de crise, mas, sim, de clímax, segundo Vogler (2015). 

Em vez de um estado de tensão extrema, temos um pico de energia emocional, que 

desemboca em uma espécie de purificação tanto do herói, como do público. No caso 

de Willard, o cumprimento da nova missão o faz ascender do estado de apoteose ao 

estado mais sublime de epifania, isto é, quando passa a ser reconhecido como um 

deus por todas as pessoas ao redor. Para a plateia, é a catarse, palavra grega que 

significa “purgar” ou “vomitar”, empregada aqui para se referir à enxurrada de 

emoções provocada por essa fase da história, que termina invariavelmente com 

uma sensação prazerosa de alívio.    

Assim, em meio aos acordes iniciais de The End, vemos um Willard 

indômito pular do barco-patrulha para dentro do Rio Nung e sair deste em um ponto 

próximo ao local onde vive Kurtz. Com uma foice na mão e com movimentos quase 

ritualísticos, ele corre até o mentor e lhe desfere vários golpes até que caia 

ensanguentado no chão. Conforme Vogler (2015, p. 266), “os heróis [devem ser] 

aqueles que praticam o golpe mortal [...]. O importante é [...] ser ativo e não passivo 

nesse momento”. Para aumentar a dramaticidade, as cenas do assassinato são 

alternadas com as da execução de um caribu durante a celebração dos cambojanos, 

que ocorre do lado de fora. Um expurgo de emoções por meio da catarse é, desse 

modo, inevitável àqueles que assistem ao filme. 

Depois do assassinato, Willard pega o diário de Kurtz e sai em direção à 

celebração dos cambojanos, onde é reconhecido imediatamente como um deus. A 

multidão se agacha em reverência a ele, sem qualquer resistência, materializando a 

epifania. O capitão caminha no espaço que se abre diante dele, encontra Lance B. 

Johnson e os dois seguem para o barco-patrulha, que finalmente começa a fazer o 

caminho de volta. A última fase do esquema de Vogler (2015) é concebida nesse 

momento: é o “retorno com o elixir”, quando o protagonista, totalmente 

transformado, volta para o mundo comum, com experiências e lições na bagagem 

para compartilhar com outras pessoas. Mesmo os heróis de outras histórias que 
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iniciam o retorno antes, na fase do caminho de volta, só conseguem completá-lo 

nesse último instante, porque são acometidos por novos desafios que marcam a 

ressurreição.  

Em relação aos aprendizados de Willard, já sabíamos de um deles, o de 

nunca mais desejar uma missão de guerra, confessada no início do filme. 

Precisamos incluir agora tudo o que o herói aprendeu com Kurtz, durante a etapa da 

recompensa. A convivência dos dois não só lhe ofereceu um novo modo de pensar o 

mundo, como também o transformou em um deus reconhecido pelos nativos locais. 

Podemos citar também uma frase dita por Roxanne, da família De Marais, que 

ressoa ao menos uma vez na mente do personagem, em um processo que parece 

ser de identificação: “existem dois de você. Não está vendo? Um que mata e um que 

ama”. Apocalypse Now se encerra, assim, de modo cíclico, voltando ao ponto de 

partida, com todos os conflitos solucionados. Um esquema padrão para o público 

em geral. 

 

Percurso variante: violência 

 

Resta ainda o percurso variante. A amplitude desta última aba é restrita na 

comparação com as anteriores, porque aborda de modo específico a representação 

da violência no cinema. Esse estreitamento se faz necessário, pois cada filme tem 

as suas particularidades, ditadas muitas vezes pelos gêneros, que influenciam o 

tratamento dado às imagens e que abordamos em um percurso que recebe o nome 

propício de “variante”. A pergunta que move as próximas linhas é: mesmo que 

realize os percursos anteriores a contento, como um cineasta pode tornar prazeroso 

e vendável algo tão condenável quanto a violência na sociedade contemporânea, a 

exemplo do que se vê na aventura empreendida pelo capitão Willard para 

assassinar o coronel Kurtz?  

A violência não é, por si só, capaz de estimular o prazer no público. Na 

indústria, existem regras que devem ser respeitadas se a pretensão é oferecer 
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entretenimento. Haneke (2014) identificou três regras básicas, das quais ao menos 

uma precisa ser satisfeita para atribuir uma faceta aprazível à violência. A primeira 

se chama desimpedimento (disengagement) e consiste em criar cenas com base 

nas experiências de vida da plateia, a fim de estimular a identificação. A segunda, a 

intensificação (intensification), cria relações de causa e consequência que levam a 

audiência a aprovar os atos violentos dos personagens como única solução possível. 

Na terceira, a incorporação (embedding), embutem-se elementos satíricos, irônicos 

e perspicazes nesses mesmos atos, tornando-os mais leves e suaves. Apocalypse 

Now obedece a todas essas premissas, a nosso ver. 

Em 1979, o filme salientou uma ferida que não havia cicatrizado ainda na 

sociedade norte-americana: a Guerra do Vietnã. De um lado do conflito estava o 

Vietnã do Sul anticomunista, apoiado pelos Estados Unidos; e do outro, o Vietnã do 

Norte comunista, amparado pela China. Em jogo, estava o controle político de todo o 

território vietnamita, dividido desde o fim do colonialismo francês na Indochina 

(Laos, Camboja e Vietnã). Os Estados Unidos só se envolveram abertamente nas 

batalhas em 1964, quando um dos seus destróiers foi atacado. De tão ofensivas que 

eram, as investidas dos militares norte-americanos chocaram a opinião pública do 

próprio país. Elas incluíam, por exemplo, a utilização de napalm e de agente laranja, 

líquidos inflamáveis e inseticidas, respectivamente. Após um grande desgaste 

político, os Estados Unidos retiraram suas tropas em 1973. A contenda foi vencida 

mais tarde pelo Vietnã do Norte. 

O romance de Joseph Conrad Coração das Trevas, que serviu de base para 

Apocalypse Now, não é ambientado no Vietnã ou no Camboja, mas no continente 

africano. O protagonista não é o capitão Willard, mas o comandante de um barco a 

vapor Charles Marlow, que recebe da empresa que o contratou a missão de 

encontrar e de trazer de volta à “civilização” o senhor Kurtz. A empresa, chamada 

apenas de Companhia, lida com o comércio de marfim e Kurtz, responsável por um 

posto do empreendimento, é acusado de métodos irracionais para conseguir o 

material. Embora o enredo da obra rendesse um filme ipsis litteris, Apocalypse Now 

traz como pano de fundo um evento acompanhado em peso nos Estados Unidos. 

Assim, a distante África cede lugar à Indochina. Os personagens não estão 
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envolvidos com o comércio de marfim, mas com o conflito bélico. Eles também não 

são britânicos, africanos ou russos, mas estadunidenses, vietnamitas e cambojanos. 

As escolhas feitas respeitam a regra do desimpedimento e estimulam a 

identificação dos espectadores americanos.   

Apocalypse Now também constrói relações de causa e consequência para 

tornar aceitáveis os atos violentos dos personagens norte-americanos, aderindo à 

regra da intensificação. Uma delas está inserida na sequência em que helicópteros 

comandados pelo tenente-coronel Bill Kilgore atacam uma ilha vietcongue. Em um 

dado momento, quando a localidade já foi quase toda dizimada, uma moradora 

arremessa uma granada que explode dentro de uma das aeronaves, focada no 

resgate de soldados feridos. Depois desse feito, a mulher tenta fugir, mas o piloto de 

um helicóptero em voo a persegue e atira várias vezes contra ela. Este último ato é 

marcado por palavras que revelam um desejo extremo de vingança: “é uma 

destruidora. Vou pegar essa cadela. Vou enfiar uma bala no traseiro dela”. O filme 

justifica assim a atitude do piloto a partir do ato vietcongue, mas não é só isso que 

marca aqui a norma de Haneke (2014): é preciso observar que tal trecho integra 

uma sequência na qual só os americanos têm o privilégio da fala e dos retratos da 

dor, delimitando um recorte que induz os espectadores a uma visão ilibada das 

ações estadunidenses. Como afirma o autor (2014, p. 576, tradução nossa), as 

ameaças sofridas pelos personagens, no nosso caso os americanos, “levam a 

audiência a aprovar os atos de violência [realizados por esses mesmos 

personagens] como libertadores e positivos”4.  

Algumas cenas de violência trazem ainda elementos satíricos, irônicos e 

perspicazes, a fim de se tornarem divertidas ao público, seguindo a regra da 

incorporação. Na sequência que citamos acima, por exemplo, o motivo para o 

ataque dos americanos é uma banalidade cômica. Kilgore deseja “limpar” a área 

para surfar sem preocupações em ondas de seis pés. No caminho antes do embate, 

há uma outra situação, nos mesmos moldes. Os soldados nos helicópteros tiram o 

capacete da cabeça e sentam sobre ele. Jay “Chef” Hicks assiste à cena, não 

                                                           
4 No texto original: “the intensification of one’s living conditions and their jeopardization, which allows the viewer to 
approve of the act of violence as liberating and positive […]” (HANEKE, 2014, p. 576, destaque do autor).  
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compreende o porquê daquilo e pergunta: “por que vocês todos sentam nos seus 

capacetes?”. Um militar responde sem nem olhar para ele: “para não levarmos tiros 

nas bolas”. Hicks ri, depois pensa no que lhe foi dito e, então, adere àquele protocolo 

informal de cautela. De modo geral, o personagem que melhor representa a regra é 

Kilgore: além de surfista inveterado, ele usa chapéu de caubói, toca composições 

eruditas durante os ataques, espalha cartas de baralho personalizadas sobre os 

corpos dos vietcongues e caminha sem proteção alguma no meio de tiros e bombas, 

como se fosse imortal.  

Com a adesão a essas regras, o filme de Coppola apresenta a violência 

privada daquilo que Haneke (2014) chama de a verdadeira medida de sua existência 

na realidade, ou seja, medos profundamente desconcertantes de dor e sofrimento. 

Em outras palavras, ela é transformada em um objeto de consumo sob medida para 

uma audiência acostumada a ser apenas entretida. Conforme o autor (2014, p. 278, 

tradução nossa), ao longo da história do cinema “[...] a violência foi domesticada na 

sua imagem e a prazerosa sensação de horror administrada em doses 

homeopáticas se tornou muito bem-vinda”5. Essa regulamentação culmina na 

impossibilidade de o espectador enxergar a cumplicidade que lhe é imposta para 

com atos de violência diegéticos. Voltando à sequência do ataque à ilha vietcongue, 

boa parte dela é acompanhada pela plateia de dentro dos helicópteros. Não fossem 

as imagens estetizadas, a trilha sonora operística e a montagem focada na ação, o 

público talvez percebesse que está “ao lado” daqueles que promovem um ataque 

mortal a fim de surfar em ondas de seis pés. Segundo Haneke (2014), é nessa 

cumplicidade inocente que a violência conquista sua presença superpoderosa no 

cinema realista clássico. 

 

 

 

 

                                                           
5 “Violence became domesticated in its image and the pleasant chill of horror administered in homeopathic dosages was 
quite welcome” (HANEKE, 2014, p. 278). 
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Considerações finais 

 

O cinema realista clássico, normalmente associado à produção 

hollywoodiana, visa o entretenimento do espectador. E para se obter tal efeito na 

recepção, uma série de regras precisa ser obedecida. O objetivo deste artigo foi 

traçar três percursos teóricos que, conjuntamente, explicam por que Apocalypse 

Now é um longa-metragem voltado ao divertimento e não à consciência crítica, a 

despeito do fato histórico que lhe serve de mote, a Guerra do Vietnã. O grau zero do 

estilo cinematográfico, a jornada do herói e a tríade formada pelo desimpedimento, 

pela intensificação e pela incorporação não trabalham apenas com um imaginário 

dado que se sobrepõe à realidade do público, durante o tempo de exibição. Todos 

esses preceitos fazem até com que cenas de violência explícita sejam consumidas 

com um prazer genuíno e isento de culpa. Tal situação nos ajuda a compreender por 

que Sontag (2003) afirmou que uma imagem que teria feito o público virar a cara de 

nojo décadas atrás é vista hoje sem o menor constrangimento por adolescentes de 

todas as idades. Os mecanismos do cinema possibilitam uma recepção sob os 

mandamentos e os interesses da indústria cultural. 

Os percursos das formas e do conteúdo são amplos e podem ser aplicados 

de maneira generalizada nos filmes tidos como comerciais, na acepção de Badiou 

(2015). O mesmo não é possível, no entanto, com o percurso variável, quando trata 

de violência. Esse recorte busca atender a uma particularidade de Apocalypse Now 

e, também, dos demais filmes que fazem da violência uma de suas âncoras 

narrativas. Em produções isentas desse conteúdo, o percurso variante deve se focar 

em elementos diferentes e adequados, a fim de ser compatível com as 

características dos objetos de estudo. De todo modo, parece-nos que esses três 

percursos delineiam uma espécie de método para avaliar se um título adere ou não 

ao cinema realista clássico. 

Entender esse filão tão bem representado pela produção comercial, a partir 

de seus elementos mais essenciais, clareia-nos também o caminho para a 

compreensão dos movimentos de contracorrente que surgiram ao longo do século 
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passado. Como exemplo, podemos citar o impressionismo francês, o 

expressionismo alemão, a nouvelle vague, o neorrealismo italiano, o contracinema e 

o dogma 95, entre outros. Todas essas escolas buscaram revelar o cinema sob outra 

ótica, defendendo a anulação e a subversão de características adotadas pela 

indústria mainstream e investindo na criação e no desenvolvimento de novas 

propostas estéticas. O conjunto de contribuições de todos os movimentos já 

identificados, incluindo evidentemente o cinema realista clássico, mostra como a 

sétima arte é plural e como pode ser ainda muito explorada para diferentes 

finalidades, do entretenimento à consciência crítica, evitando sempre abordagens 

danosas, como aquela de Leni Riefenstahl à frente de Adolf Hitler cineasta.      
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Imaginação social e Hollywood: fronteira e wilderness em Sniper 

Americano 
 

Lucas Henrique dos REIS 

(UFU) 1 

 

Resumo: Partindo da perspectiva que considera o imaginário não como 

sinônimo de fantasioso e ilusório, mas sim como parte do real, esta comunicação 

tem o objetivo de refletir sobre o lugar que a fronteira e a wilderness ocupam no 

imaginário estadunidense no século XXI, a partir da análise do filme “Sniper 

Americano”, lançado em 2014, dirigido por Clint Eastwood. A fronteira, nos Estados 

Unidos, é mais que um fenômeno geográfico; é uma noção que carrega consigo uma 

carga simbólica que é trazida à tona em diversos momentos da história do país. 

Analisando os elementos fílmicos do documento, assim como as críticas e as 

notícias sobre o filme, essa comunicação, então, vai mostrar como Eastwood evocou 

as noções de fronteira e de wilderness para fazer um filme pró-Guerra do Iraque, 

legitimando a intervenção estadunidense no Oriente Médio. Assim, esse trabalho, 

que considera as questões levantadas por Baczko, pretende refletir sobre a relação 

entre imaginação e poder, sobre a legitimação do poder e sobre os usos práticos do 

imaginário e das representações no mundo concreto. 

 

Palavras-chaves: Imaginação social, Fronteira, Clint Eastwood. 

 

Sobre Imaginação social 

 

Imaginação. substantino feminino. 1. Faculdade que tem o espírito de 

imaginar; fantasia. 2. Faculdade de criar mediante a combinação de ideias. 3. A coisa 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Uberlândia, orientado pela Profª Drª Ana 
Paula Spini. Instituição financiadora: CAPES. 
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imaginada. 4. Criação, invenção, ideia. 5. Fantasia, devaneio. Imaginário. adjetivo. 1. 

Que só existe em imaginação; ilusório; irreal; fantástico. substantivo masculino. 2. 

As ideias, crenças, símbolos e opiniões de uma pessoa ou grupo (FERREIRA, 2004, 

p. 461). 

Esses verbetes de um dicionário da língua brasileira dá um pequeno 

entendimento do significado que as palavras imaginação e imaginário tem no senso 

comum: são definições que mostram que a imaginação e o imaginário são 

invenções que não fazem parte do real. Entretanto, as considerações que serão 

feitas a seguir tomam o imaginário como parte integrante da realidade. 

Baczko lembra que, na segunda metade do século XIX, existia uma 

tendência que enxergava o imaginário como um “real deformado” (BACZKO, 1985, p. 

297). Mas, no discurso atual das ciências humanas, “o imaginário se dissocia cada 

vez mais de significados tradicionais, tais como ‘ilusório’ e ‘quimérico’” (Ibid., p. 298). 

O imaginário, então, passa a integrar o real, a vida social, a atividade dos agentes 

sociais. Segundo esse autor, os imaginários sociais constituem um dos “pontos de 

referência no vasto sistema simbólico que qualquer coletividade produz e através da 

qual [...] ela se percepciona, divide e elabora os seus próprios objetivos” (Ibid, p. 

309). Ou seja, os imaginários não só fazem parte do social, mas também o 

organizam. 

 

É assim que através dos seus imaginários sociais, uma coletividade 

designa a sua identidade; elabora uma 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”, 

etc. Assim é produzida, em especial, uma representação global e 

totalizante da sociedade como uma “ordem” em que cada elemento 

encontra o seu “lugar”, a sua identidade e a sua razão de ser” (Ibid., p. 

309). 
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Assim, para fins deste trabalho, o mito da fronteira será considerado como 

parte integrante do imaginário estadunidense: não como uma criação fantasiosa, 

mas como um argumento construído pela nação, que colabora na construção de 

uma identidade nacional e na organização da sociedade em épocas diferentes, de 

acordo com as apropriações. 

Mais adiante, Baczko faz outras observações importantes para a 

compreensão dos imaginários sociais. Esse autor considera que o imaginário é 

“uma das forças reguladores da vida colectiva [sic]” (Ibid., p. 309). Ele também vai 

dizer que é no espaço do imaginário que é possível encontrar “o problema da 

legitimação do poder” (BACZKO, op. cit., p. 310). Dessa maneira, a posse do 

imaginário faz parte das disputas dos grupos sociais, pois o poder cria, mas 

também se apropria das justificativas do imaginário para se legitimar (Ibid., p. 310). 

E é através dos discursos “nos quais e pelos quais se efetua a reunião das 

representações coletivas numa linguagem”, como os meios de comunicação de 

massa, que o “imaginário social torna-se inteligível e comunicável” (Ibid., p. 311). Os 

signos e símbolos dessas representações coletivas que vão servir de instrumento 

para os imaginários e, a partir deles, será possível instituir classificações, introduzir 

valores, modelar comportamentos individuais e coletivos (Ibid., p. 311). 

Por fim, esse autor diz que o imaginário social “informa acerca da 

realidade” e, assim, “constitui um apelo à acção [sic], um apelo a comportar-se de 

determinada maneira” (Ibid., p. 311). 

Dessa maneira, o mito da fronteira, como dito anteriormente, contribui para 

a construção de uma identidade nacional nos Estados Unidos, mas também se 

movimenta no jogo do poder e é apropriado para a legitimação do mesmo; as 

justificativas do mito são difundidas pelos discursos e organizam a realidade aos 

olhos da recepção; e, assim, serve como um convite para a ação: nesse caso, 

justifica o excepcionalismo “americano”, a dominação de povos “racialmente 

inferiores” e o imperialismo estadunidense. 
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A fronteira no imaginário estadunidense 

 

Junqueira levanta uma questão muito pertinente para a compreensão da 

ideia de fronteira nos Estados Unidos: a diferença entre border e frontier. No Brasil, 

os dois termos são traduzidos para “fronteira”; entretanto, nos Estados Unidos, 

border é a linha de delimitação entre dois países, enquanto frontier é uma linha 

divisória imaginária entre a civilização e a wilderness (JUNQUEIRA, 2001, p. 58). 

Ainda segundo Junqueira, a wilderness seria todo aquele imenso espaço “vazio” que 

se estendia a Oeste, no século XIX, que significava sertão, lugar primitivo, selvagem 

e seria um presente de Deus ao povo do Novo Mundo (JUNQUEIRA, 1998, p. 54 apud 

PRADO, 1999, p. 187). A fronteira, então, será tratada aqui não apenas como uma 

delimitação geográfica, mas como um conceito que carrega consigo uma carga 

simbólica que é trazida à tona em diversos momentos da história do país. 

A fronteira, sua existência e sua importância para a formação da nação foi 

explicada a partir de mitos, desde o período colonial. Para Slotkin, os mitos são 

histórias importantes para as sociedades que os produziram, “pois transmitem 

códigos culturais e a visão de mundo de determinada sociedade” (SLOTKIN, 1994, p. 

16 apud JUNQUEIRA, 2010, p. 12). O mito da fronteira, por sua vez, é “o principal mito 

de origem dos norte-americanos” (ÁVILA, 2006, p. 90) e, segundo Ávila, ele 

influenciou 

 

na adoção de políticas internas e externas, além de ter alimentado uma 

visão de nação pautada na idéia de uma aliança entre a Providência e os 

estadunidenses, de um destino nacional anterior à própria história dos 

Estados Unidos e de uma excepcionalidade intrínseca aos americanos do 

norte (Ibid., p. 90). 

 

Dessa maneira, a fronteira é tomada aqui como um mito que foi criado pela 

sociedade estadunidense e retomado em alguns momentos para responder às 

questões de cada época. E o mito aqui não é considerado como uma narrativa de 

teor fantástico, mas sim como um elemento que organiza a realidade, que explica a 
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sociedade para ela mesma a partir de símbolos e ícones e que tem efeitos na 

realidade concreta. Parte de um imaginário que, como dito anteriormente, “informa 

sobre a realidade”. 

O mito da fronteira, então, adquire formas diferentes de acordo com o 

tempo que o apropria, que o ressignifica. O historiador Frederick Jackson Turner, 

por exemplo, argumenta que a fronteira é um elemento excepcional que permitiria 

que os “americanos” criassem um novo tipo de democracia, livre dos vícios do Velho 

Mundo; a história do país seria realizada pela vontade de Deus, preservando 

virtudes, como a democracia e o autogoverno (Cf. OLIVEIRA, 2000. STADNIKY, 2007. 

FOHLEN, 1981). 

 

Em se movendo sempre para Oeste, os americanos poderiam escapar da 

decadência e renovar sua virtude. Eles poderiam se desenvolver no 

espaço mais do que no tempo (OLIVEIRA, op. cit., p. 131). 

 

Mas, se a fronteira era tão importante para a manutenção da democracia, 

como a democracia sobreviveria num mundo de metrópoles, quando não mais 

existia os “espaços vazios” a serem conquistados a Oeste? Turner argumenta que, 

“se a fronteira não existem mais como fato físico, ela ainda permanece como fato 

simbólico” (OLIVEIRA, op. cit., p. 135). Essa tese acaba por despertar um espírito 

nacionalista e, segundo Stadniky, encontra grande receptividade nos Estados Unidos 

no momento em que o país coloca em ação seu projeto de expansão imperialista 

(STADNIKY, op. cit., s/n). Não existia mais a fronteira no próprio território, mas 

novas fronteiras poderiam ser conquistadas para a disseminação e manutenção da 

democracia. 

Outra versão do mito foi defendida pelo ex-presidente estadunidense 

Theodore Roosevelt. Segundo ele, o sucesso da história dos Estados Unidos era 

explicado pela existência da fronteira e do Oeste. Na perspectiva de Roosevelt, o 

Oeste é “uma arena onde raças se enfrentam e vencem as melhores” e “a conquista 

do Oeste comprova a superioridade saxã na América e a americana no mundo” 

(OLIVEIRA, op. cit., p. 145-146). As terras para além da fronteira não são mais o 
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lugar da regeneração como na tese de Turner; o Oeste se torna uma terra selvagem, 

de perigo, aventura e violência. E é nesse momento que o cowboy, a partir da figura 

de Roosevelt, torna-se símbolo da “nação americana”. 

 

 

Roosevelt se identifica com o cowboy, depois torna-se um cowboy e vai 

lutar, de armas na mão, contra inimigo racial e culturalmente inferior, em 

perfeita sintonia entre a literatura e o novo papel da América como 

competidor por colônias e por domínio internacional (Ibid., p. 146). 

 

Duas versões antagônicas da fronteira e do espaço “selvagem” que se 

encontra além dela: a wilderness. De um lado, Roosevelt acreditava que as terras 

depois da fronteira eram o lugar do perigo, da guerra e da selvageria; do outro lado, 

Turner acreditava que a wilderness era capaz de regenerar o colono. 

 

Ela [a wilderness] reconhece o colono como europeu na indumentária, 

nas indústrias, nas ferramentas, nas modalidades de viajar, na forma de 

pensar. Retira-o do vagão de trem e o coloca numa canoa de madeira. 

Tira-lhe as roupas da civilização, guarnecendo-o com camisa de caça e 

mocassim. Põe o colono na cabana dos índios cheroquis e iroqueses e 

levanta uma paliçada indígena em torno dele. Logo ele começa a plantar o 

milho indígena e a arar a terra com um bastão afiado; ele brada o grito de 

guerra e escalpa à moda indígena ortodoxa. Em suma, na fronteira, acima 

de tudo, o meio ambiente é duro demais para o homem. Ele tem que 

aceitar as condições que esse meio ambiente lhe oferece, ou perecer, e 

assim ele se ajusta às roças abertas dos índios e segue as trilhas 

indígenas (TURNER, 2004, p. 25). 

 

Sniper Americano 

 

O filme de Clint Eastwood trabalha com a noção de fronteira na medida em 

que constrói uma oposição entre Estados Unidos e Iraque. Sniper Americano conta 

sobre a vida de Chris Kyle, um atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos que 
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participou da Guerra do Iraque pós-11 de setembro, interpretado pelo ator Bradley 

Cooper. Baseado na autobiografia do sniper, o filme mostra sua carreira militar e 

sua relação com a esposa e os filhos, além de tratar sobre os traumas de uma 

guerra e o assassinato de Chris depois de ele terminar sua missão no Oriente 

Médio. 

Mas, mesmo que trate sobre os traumas psicológicos sofridos pelo 

protagonista, o filme corrobora com a legitimidade da guerra na medida em que 

representa o Iraque como um lugar “selvagem” e violento. Logo na primeira 

excursão à guerra, o comandante apresenta Faluja aos soldados: “Bem-vindos a 

Faluja, o Velho Oeste do Oriente Médio. Suas cabeças são inestimáveis, todos os 

extremistas do mundo vêm aqui para isso. [...] A cidade foi evacuada. Qualquer 

homem que ainda estiver aqui, vai matar vocês”. Ou seja, qualquer chance de 

empatia com os iraquianos é minada logo na primeira cena de guerra. 

Assumir que Faluja, a cidade iraquiana, é o Velho Oeste do Oriente Médio é 

remeter a uma série de símbolos que remetem à conquista do Oeste no século XIX e 

principalmente aos filmes de western do século XX: natureza selvagem e indomável, 

inimigos bárbaros, selvageria, violência, guerras (Cf. VUGMAN, 2006. SHOHAT; 

STAM, 2006). Essa pequena apresentação feita pelo comandante na primeira 

excursão de Chris ao Iraque, é reforçada por uma série de outras sequências do 

filme. 

O Iraque de Sniper Americano é um lugar desolado: várias sequências 

mostram as ruínas do país, os prédios destruídos, as ruas lotadas de escombros, 

um hospital abandonado e decaído. Na cena inicial do filme um companheiro de 

Chris comenta que aquele lugar é uma “Terra amaldiçoada que fede a bosta de 

cachorro”. Buracos nas paredes, casas inacabadas com tijolos à mostra. E as 

pessoas que vivem nesse lugar, segundo o filme, não são mais íntegros que a 

cidade. 

Os iraquianos são chamados várias vezes de “selvagens” pelos soldados 

estadunidenses: essa designação é justificada pelas violentas e execráveis ações 

que eles praticam. De início, os iraquianos são os responsáveis pelo ataque 
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terrorista às torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. E 

esse acontecimento é o estopim para o início da guerra. No campo de batalha, os 

iraquianos são mostrados como insensíveis: uma mãe entrega uma granada RKG 

para seu filho pequeno destruir um canhão dos “americanos”; um dos iraquianos 

filma os assassinatos que comete durante as batalhas e vende os DVDs das 

filmagens; outro dirige um carro-bomba para matar soldados estadunidenses que, 

para o filme, estão ali apenas para salvar o seu país do terrorismo; outros degolam 

“americanos” inocentes diante de uma câmera; o mais violento deles, conhecido 

como Açougueiro, mata uma criança enfiando uma furadeira em sua cabeça.  

Tudo isso é colocado como uma oposição à nação “americana”, íntegra e 

virtuosa. Desde a infância, Chris carrega consigo uma Bíblia católica; seu bem mais 

precioso é sua família: seu irmão mais novo, seus dois filhos e sua esposa, Taya; e, 

quando ele é chamado de egocêntrico, ele responde: “Por que sou egocêntrico? Eu 

morreria pelo meu país. [...] É o melhor país do mundo e eu faria tudo para protegê-

lo”. Para não restar dúvidas, Chris justifica a existência da sua Bíblia falando para 

um amigo o que ele preserva: “Deus, país, família, certo?”.  

E o território dos Estados Unidos é, como nas palavras de Chris, “o melhor 

país do mundo”. A Igreja que Chris frequenta quando criança é organizada e 

transmite valores morais; na infância, seu pai também lhe ensina sobre ter coragem 

diante de pessoas “que usam de violência para vitimar os fracos”. Quando ele se 

casa com Taya, o casamento é alegre; a casa que eles dividem e criam seus filhos é 

clara, iluminada, com paredes brancas, móveis novos; o hospital onde a segunda 

filha de Chris nasce é limpo e asseado. Tudo é construído de uma maneira para 

mostrar como a América — referindo-me aos Estados Unidos pelo ponto de vista 

dos estadunidenses — é a casa acolhedora, é o porto-seguro. E o Iraque é a 

selvageria, a desordem, o caos, a ruína. 

Tratando dessa oposição entre Estados Unidos e Iraque, o filme carrega 

consigo uma discussão sobre a fronteira e a wilderness. Lendo o filme a partir das 

versões sobre o mito da fronteira, é perceptível que o filme se aproxima ora de uma 

ora de outra versão sobre a fronteira apresentada anteriormente. De um lado, o 
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filme liga-se à tese de Turner que reconhece a excepcionalidade “americana” e o 

valor da democracia contra a tirania, além de confirmar que, mesmo que a área 

fronteiriça até o Oceano Pacífico já tenha acabado, o espírito da colonização 

permanece, encaixando-se às pretensões imperialistas, como dito anteriormente. 

Entretanto, a wilderness de Sniper Americano pouco tem de regeneradora; o “Velho 

Oeste” do filme de Clint Eastwood é Faluja, os índios americanos, que foram tratados 

como selvagens nos filmes de western, são agora transfigurados em iraquianos, 

mostrados como violentos, bárbaros e insensíveis. O além-fronteira de Sniper 

Americano é o mesmo de Roosevelt: como dito anteriormente, uma arena de lutas 

entre raças, uma terra selvagem, de perigo, aventura e violência que comprova a 

superioridade racial “americana”.  

A recepção criticou esse posicionamento do filme de Eastwood. Lorraine Ali, 

jornalista do Los Angeles Times especialista em assuntos sobre muçulmanos, diz 

em sua crítica que a principal questão de Sniper Americano é a desumanização dos 

iraquianos.  

 

O maior problema aqui [em Sniper Americano] é que os iraquianos da 

produção de Eastwood são meros adereços, monstros cinzentos que 

torturam crianças com furadeiras, rebeldes de pele escura que se 

proliferam como baratas, toscos, vítimas infelizes que mal conseguem 

formar uma frase, muito menos proteger a si mesmos (ALI, 2015).  

 

Enquanto isso, o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei disse que o 

filme de Eastwood “encoraja jovens cristão e não-muçulmanos a perseguir e 

ofender os muçulmanos o máximo que puderem” (GETTEL, 2015). Já o presidente de 

um grupo árabe-americano contra a discriminação, Samer Khalaf, enviou uma carta 

para Clint Eastwood e Bradley Cooper pedindo ajuda em relação ao agravamento 

das ameaças que os muçulmanos estavam recebendo nos Estados Unidos desde o 

lançamento do filme. Segundo a carta, a maioria das ameaças violentas que os 

muçulmanos têm recebido na época era resultado da maneira como árabes e 

muçulmanos são retratados no filme. Em resposta à carta de Khalaf, o porta-voz da 

Warner Bros., produtora do filme, disse que o estúdio “denuncia qualquer retórica 
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violenta e anti-muçulmana” e que “ódio e intolerância não tem lugar no importante 

diálogo que esse filme gerou sobre a experiência de um veterano” (ZWECKER, 2015. 

Ver também: JONES, 2015). 

Mas é importante lembrar que essas críticas ao filme são vozes 

dissonantes na recepção de Sniper Americano. Indicado em 6 categorias do Oscar, 

Sniper Americano foi o filme mais assistido de 2014 nos Estados Unidos, na frente 

de filmes de franquias de heróis e sagas adolescentes como Jogos Vorazes: A 

Esperança – Parte 1 e Capitão América 2, arrecadando um total bruto de 

aproximadamente US$350 milhões, correspondente a 64% do total arrecadado 

mundialmente com o filme (BOX OFFICE MOJO, 2014). 

Ou seja, há disputas em torno da posse das imagens, dos mitos, dos 

imaginários. Como dito anteriormente, o mito da fronteira, o excepcionalismo 

“americano”, a wilderness fazem parte do imaginário estadunidense. E esse 

imaginário, segundo Baczko, torna-se inteligível a partir dos discursos que reúnem 

uma representação coletiva numa linguagem; no caso aqui tratado, a linguagem 

cinematográfica. Assim, é possível perceber a partir da análise de Sniper Americano 

que o imaginário estadunidense e todos os seus símbolos, como, por exemplo, a 

fronteira e a wilderness, não podem ser considerados como ilusórios e fantasiosos. 

São construções discursivas criadas por uma coletividade que cria representações 

sobre si e sobre o outro, que introduz valores e indica modos de agir, como 

lembrado nas questões levantadas na primeira parte desse texto.  

Sniper Americano faz um retrato animalesco dos muçulmanos; enquanto 

pinta os “americanos” como íntegros, honestos, justos, virtuosos. Como dito por 

Lorraine Ali, assim como essa história de bem contra o mal “ajudou a vender a 

invasão do Iraque pelo governo Bush, também ajudou a vender Sniper Americano” 

(ALI, op. cit.).  

O filme apropria-se de elementos do imaginário estadunidense e da 

memória nacional — fazendo uma clara analogia entre o Iraque e o “Velho Oeste”, 

os iraquianos e os índios “selvagens” — para legitimar a invasão feita pelas tropas 

estadunidenses nos anos 2000. Eastwood mostra para o público o que é um 
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iraquiano e, de outro lado, mostra como é e deve ser um “americano”: temente a 

Deus, dedicado à família, fiel à pátria e dedicado contra os inimigos da nação. 
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Alteridade e estranhamento: sobre a tortura e o objeto artístico 
 

Andressa RODRIGUES DOS SANTOS 1 

Vanessa S. DEISTER DE SOUSA2 

 

Resumo: A composição visual intitulada “Alteridade” é resultado de uma 

proposta de estudo teórico-prático advindo da disciplina de Estética do curso de Arte 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste. O objetivo do trabalho consistia na 

produção de um objeto tridimensional que dialogasse com o tema “corpo e 

estranhamento” estudado a partir de referenciais teóricos de autores como Umberto 

Eco (1997), Michel Foucault (2010) e Sigmund Freud (1919). O resultado final visual 

do trabalho dialogou com questões relacionadas à alteridade, identidade e tortura, 

causando certo estranhamento no espectador ao confrontar-se com o objeto 

artístico. O estranhamento perante uma “escultura” comporta por uma espécie de 

máscara decalcada do rosto do próprio autor/artista, imersa em água vermelha, 

costurada com cabelos e adornada com a representação de carne moída, abre 

espaço para um debate crítico sobre o mundo cartografado pelo imaginário e 

também sobre as “máscaras sociais” assimiladas perante a sociedade.  

 

Palavras-Chaves: Arte, Estética, Alteridade. 

 

A composição visual tridimensional intitulada “Alteridade” é proveniente de 

uma proposta de trabalho teórico-prática advinda da disciplina de Estética do curso 

de Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste. A proposta consistia no 

desenvolvimento de um objeto tridimensional que deveria dialogar com o tema 

“corpo e estranhamento” estudado no último semestre do ano de 2016, a partir dos 

escritos de Umberto Eco (1997), Foucault (2010) Freud (1919), dentre outros autores. 

                                                           
1 Graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, especialista em Metodologia do Ensino de Artes pela 
Unicesumar e acadêmica do 3º ano do curso de graduação em Arte da UNICENTRO. andressa.rds@gmail.com.br 
2 Orientadora. Graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. Especialista em Metodologia do Ensino 
Superior pela UNOPAR. Mestre em artes visuais pelo PPGAV-UNICAMP. Professora colaboradora do departamento de Arte da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste. vanessadeister@hotmail.com. 
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O objeto produzido pela aluna Andressa Rodrigues dos Santos teve como intuito 

dialogar com os processos de alteridade e identidade do sujeito. O trabalho busca 

causar estranhamento no espectador, muitas vezes colocando-o diante das 

fronteiras entre o eu e o outro, da identificação e da rejeição.  

Nesta composição visual, Andressa utilizou sua própria imagem através de 

uma máscara de gesso moldada a partir de seu rosto. Sobre o assunto, Michel 

Ribon (1991) salienta: 

 

[...] a máscara exprime a recusa da coincidência estúpida consigo mesmo; 

[...] A aparência natural do rosto é substituída por inúmeras aparências 

possíveis, a fim de guindar seu portador a uma zona que confina com o 

sobrenatural e o monstruoso, visando estabelecer o Duplo. Ambiguidade 

da máscara, que não é simples disfarce, cuja função simbólica é contrária 

a sua aparência: via de acesso entre o profano e o sagrado, só esconde 

para melhor revelar, e seus olhos do noda perscrutam o invisível. [...] A 

máscara tem parte com a Morte, a quem toda cultura pretende domesticar 

(RIBON, 1991, p. 100) 

 

A aluna/artista/pesquisadora também elegeu cabelos humanos como um 

dos materiais de sua composição tridimensional. É importante ressaltar que além 

de seus próprios cabelos, Andressa também cortou os cabelos de seu companheiro 

para construir o objeto. Ou seja, o simbolismo de uma relação de interdependência 

foi agregado à obra, incutindo significados relativos ao tema 

“estranhamento/corpo/identidade/alteridade” nos próprios materiais que constituem 

o objeto tridimensional.  

 Simbolicamente, em diversas culturas, acredita-se que “os cabelos, assim 

como as unhas e os membros de um ser humano, possuam o dom de conservar 

relações íntimas com esse ser, mesmo depois de separados do corpo” (CHEVALIER, 

2005, p.153). Ao costurar os seus cabelos e os de seu companheiro ao molde de seu 

rosto, Andressa cria uma potente imagem na qual a relação identitária entre o casal 

se transforma e se mistura. Em outras palavras, a partir da construção do objeto, “o 
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eu e o outro” deixaram de existir como seres separados e se transforaram num 

terceiro: o estranho (imagem 01).   

 

        

Imagem 01. Andressa Rodrigues. “Alteridade”. 2016. Água, atadura gessada, cabelos, proteína de soja, beterraba 

em pó, corante alimentício vermelho, água, recipiente de vidro. Acervo pessoal. 

 

Para construir uma imagem “estranha” aos olhos do espectador e fugir das 

possíveis leituras tradicionais que o objeto tridimensional pudesse abarcar, os 

temas inspiradores e norteadores de Andressa para a confecção tanto conceitual, 

quanto material do trabalho foram: a exclusão, a retirada da humanidade do outro, a 

violência e a tortura. 

Em uma situação de tortura um dos indivíduos subjuga o outro. Na tortura 

não é permitido que uma das partes possua “voz”, “vontades”,  “necessidades”. Por 

conta disso, os lábios do rosto humanoide feito de atadura gessada estão 

costurados. A expressão sugerida no rosto é um grito que foi silenciado através da 

costura, da violência e da dor. Não é um grito aberto, que pode ser visto e ouvido, 

mas um grito sussurrante, silencioso, próximo a morte, imerso em tinta, afogado, 

mutilado.Ainda com o objetivo de causar estranhamento e desconforto no 

espectador, a proteína texturizada de soja foi utilizada para representar e/ou 
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lembrar carne humana nesta composição tridimensional (imagem 2). A PTS foi 

cozida e pigmentada com corante alimentício e beterraba em pó para se chegar a 

cor desejada. 

Sugerindo sangue, saliva, carne e cabelos, a composição parece atingir a 

dimensão proposta pela atividade: construir um trabalho “estranho” que dialogue 

diretamente com as questões advindas do corpo, do ser vivente, da pulsão orgânica.  

Entretanto, o que é o estranho?  Sigmund Freud (1919) qualifica como “estranho” 

aquilo que também é familiar. Para o fundador da psicanálise, estranhamos aquilo 

que reconhecemos de alguma forma, mas que aparentemente percebemos que não 

ocupa o lugar esperado: 

 

Naturalmente, contudo, nem tudo o que é novo e não familiar é 

assustador; a relação não pode ser invertida. Só podemos dizer que aquilo 

que é novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho; algumas 

novidades são assustadoras, mas de modo algum todas elas. Algo tem de 

ser acrescentado ao que é novo e não familiar, para torná-lo estranho 

(FREUD, 1919, p. 239) 

 

Nessa perspectiva, o que torna o objeto criado por Andressa “estranho” é 

própria justaposição de forma inesperada de elementos ordinários, como a 

máscara, os cabelos e a proteína de soja. Ao mesmo tempo, a narrativa construída 

pela própria autora a partir do tema da tortura, aparentemente insere mais um 

elemento “não familiar” na leitura do trabalho, causando repulsão e desconforto 

perante o olhar do outro.  
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Imagem 02. Andressa Rodrigues. “Alteridade”. 2016. Detalhes. Acervo Pessoal.  

 

Classificamos como “estanho” aquilo que, aparentemente, não se enquadra 

nas milhares de “gavetas” em que separamos toda informação ordinária e racional. 

Uma vez que o ser humano possui necessidade de qualificar, padronizar, regular e 

enquadrar a maior parte do mundo a sua volta, para compreendê-lo melhor, tudo 

aquilo que pode ser considerado “anormal” e “estranho” geralmente é afastado e 

separado. 

Psicologicamente, socialmente, culturalmente, em todas as esferas, talvez 

por falta de entendimento, o ser humano lida com o isolamento do “estranho” de 

uma forma mais natural. É mais comum, na cultura ocidental, depararmo-nos com 

o “estranho” afastado a encontrá-lo em harmonia com o meio. No século XXI, em 

plena “modernidade líquida” (utilizando o termo cunhado por Bauman), ainda nos 

espantamos com certas modificações corporais como implantes, bifurcação de 

língua, pigmentação dos olhos e todos os tipos de “body modifications”. 

Por conta disso, artistas como a francesa Orlan, trabalham no limiar entre a 

normalidade, o estranhamento e a total repulsa. Orlan usa o próprio corpo como 
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suporte, meio e matéria-prima de suas obras. Considerada uma das principais 

artistas da “body art” ou “arte carnal” como ela mesma define sua poética num 

manifesto escrito em 1989, a artista apresenta seu corpo em oposição ao 

“determinismo natural, social e político e a todas as formas de dominação, 

supremacia masculina, religião, segregação cultural e racismo”3. 

Ainda que a crítica na obra de Orlan se apresente muitas vezes com um tom 

humorístico grotesco ou como sátira, a artista se coloca ao mesmo tempo como 

matéria e suporte artístico, torando-se o elemento crítico e poético fundamental de 

suas propostas, como salienta Giselle Falbo e Ana Beatriz Freire: 

 

A arte de Orlan, assim, explode as representações que possam capturar o 

corpo, apresentando-o, consequentemente, como objeto-arte para além 

dos ideais de cultura ou de um organismo que se quer natural ou 

biologicamente dado (FALBO e FREIRE, 2009, p. 194). 

 

Este tipo de trabalho performático faz emergir do próprio corpo do artista a 

ideia de estranhamento. Orlan também utiliza manipulação digital para inserir 

elementos estranhos em seu rosto na série de fotografias intituladas 

“Disfiguration-Refiguration - Self-hybridizations”  iniciada em 1998 (imagem 03). 

Nesta série, Orlan se inspira em elementos da cultura “não ocidental” para realizar 

suas “hibridizações” e reconfigurações faciais. Ou seja, é evidente que a artista 

transita entre linguagens e processos criativos distintos no campo da arte 

contemporânea para desenvolver sua poética, em conformidade com as 

inquietações presentes na poética de diversos outros artistas contemporâneos.  

                                                           
3
 Tradução livre. Disponível em: <http://www.orlan.eu/bibliography/biography/?%207%20mar?>. Acesso em 20 mar 2017. 
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Imagem 03. Orlan. “African Self-Hybridization”. série fotografia iniciada em 1998. Disponível em: 

<http://www.orlan.eu/works/photo-2/nggallery/page/3> . Acesso em: 26 mar 2017. 

 

Por fim, pode-se afirmar que sob a luz de interpretações psicológicas, a 

questão da rejeição e/ou afastamento de um indivíduo por parte de seu interlocutor, 

pode ser um meio de expurgar certos tipos de sentimentos estranhos a si mesmo. 

Sociologicamente, contudo, esta exclusão geralmente advinda de um processo de 
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sistematização ou padronização dos indivíduos entre os “normais” e os “estranhos”, 

possui como objetivo manter a ordem e o controle sob eles.  

Foucault (1978), em seu livro “A História da Loucura”, explica alguns 

acontecimentos históricos que dialogam com essa perspectiva. Durante os séculos 

XIV e XV, a lepra era uma doença que assolava a Europa. As características da 

doença também causavam profundo “estranhamento” por conta da maneira como 

ela afetava a aparência dos doentes. Por conta disso (além do fator do 

desconhecimento sobre o contágio e tratamento da doença) os indivíduos enfermos 

eram excluídos da sociedade. Fato curioso, explica Foucault, que mesmo após a 

erradicação da doença, a exclusão e o estranhamento prevaleceram:  

 

Aquilo que sem dúvida vai permanecer por muito mais tempo que a lepra, 

e que se manterá ainda numa época em que, há anos, os leprosários 

estavam vazios, são os valores e as imagens que tinham aderido à 

personagem do leproso; é o sentido dessa exclusão, a importância no 

grupo social dessa figura insistente e temida que não se põe de lado sem 

se traçar à sua volta um círculo sagrado (FOUCAULT, 1978, p. 9). 

 

Segundo o autor, as mesmas estruturas físicas que antes serviam para 

separar os doentes dos saudáveis, passam a funcionar para separar pobres, 

presidiários, vagabundos e “cabeças alienadas” (provavelmente os doentes 

mentais). Sendo assim, não seria contraditório afirmar que nossa sociedade 

ocidental parece ainda ter seus “leprosos”. “Leprosos” muito “estranhos” que 

continuam excluídos, e “à deriva” em seus próprios devires.  

Inspirando-se neste conceito, voltando ao trabalho tridimensional 

construído por Andressa, a água vermelha pigmentada (imagem 4) permite que o 

rosto humanoide criado pela artista permaneça submerso e “à deriva”, numa 

espécie de encruzilhada sem fim. A inspiração para a construção da imagem deste 

rosto submerso em sangue, cabelos e carne, também é advinda dos barcos que 

frequentemente levavam uma carga “insana” de uma cidade para outra” na 

Alemanha do século XV, cuja rota foi comumente denominada de “Nau da loucura”:  
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A água e a navegação têm realmente esse papel. Fechado no navio, de 

onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de 

mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no 

meio da mais livre, da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado 

à infinita encruzilhada (idem, p. 16 -17). 

 

O mar e a água também são metáforas comumente utilizadas como 

arquétipos do inconsciente humano. Imagens advindas do universo dos sonhos e de 

todo o mapa onírico foram inspiração para muitos artistas surrealistas, para a 

própria Orlan acima citada e para diversos outros artistas contemporâneos.  Muitas 

vezes, o uso de elementos pessoais em composições artísticas é proveniente de 

estudos psicanalíticos ou de imersão no processo psíquico do artista.  

Este tipo de processo criativo foi utilizado para a criação de algumas obras 

da artista brasileira contemporânea Nazareth Pacheco. Na obra “O corpo como 

destino” de 1994 (imagem 04), a artista expos caixas de madeira repletas de 

elementos que caracterizavam uma espécie de memória ou documentário de 

modificações sofridas pelo seu corpo. São “fotos, radiografias, bulas, receitas, 

medicamentos, seringas, uma mecha de cabelos, uma máscara de rosto, uma 

arcada dentária, dentre outros” (PEREIRA, 2010, p. 453) que evidenciavam a ideia do 

corpo como objeto que pode ser ‘retocado’, aparado ou moldado. Ao mesmo tempo, 

a obra remete a um corpo que também pode ser o lugar no qual o artista capta os 

materiais compositivos, como os cabelos.  

É importante ressaltar que na obra em questão, apesar de Pacheco buscar 

inspiração em sua própria vida, em seu próprio corpo e nas relações dele com seu 

inconsciente, sua obra projeta-se para reflexões mais amplas. Aqui, o tema é a 

própria fragilidade da condição humana, um lugar de ativação poética que dialoga 

com questões existenciais.  
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Imagem 04. Nazareth Pacheco. “Sem Título”. 1993. Fotografia de Ding Musa. Disponível em: 

<http://www.select.art.br/8110-2/>. Acesso em 26 mar 2017. 

 

Artistas como Pacheco e Orlan buscam através de suas poéticas, partindo 

do próprio corpo, uma compreensão artística do humano em suas várias 

dimensões. Intelectualmente, grandes pensadores modernos como Marx, Nietzsche 

e Freud também desenvolveram, à sua maneira, teorias que tinham como intuito a 

compreensão do mundo e até mesmo das forças inconscientes que orientavam a 

humanidade, como esclarece Marc Jimenez: 

 

Os três tentaram compreender o papel e o significado das forças 

subterrâneas, inconscientes, que regem ao mesmo tempo a atividade dos 

homens e o devir da humanidade [...] É por esta razão que procuram 

identificar o mecanismo escondido que explique a evolução. Para Marx, 

este mecanismo é econômico; para Nietzsche ele é religioso, moral e 

cultural. Para Freud, ele é psicológico e repousa no inconsciente. Em 

todos os casos, trata-se realmente de fazer surgir, na consciência, forças 

obscuras, artificialmente dissimuladas ou recalcadas (JIMENEZ, 1999, p. 

258). 

 

Ainda estamos muito distantes intelectualmente de compreender o modo 

como as relações humanas se estabelecem e quais são seus mecanismos. Estamos 

ainda mais distantes de compreendermos profundamente a lógica das estruturas 
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sociais. No entanto, algumas teorias nos ajudam a refletir sobre a questão central 

proposta neste artigo: a desumanização de um indivíduo, o afastamento, a 

estranheza, a identificação e a subjugação.  

Na Idade Média, período estudado por Foucault, as execuções, assim como 

os castigos eram feitos em praça pública, como se fossem espetáculos para a 

população. Podemos dizer que assim como um espectador de uma tragédia grega, o 

espectador de uma sessão de tortura tinha uma experiência catártica (à maneira 

aristotélica) que resultava de um momento de identificação/rejeição com o 

torturado. Desta forma, há uma identificação com aquilo que é “estranho” e no ato de 

afastar, rejeitar e/ou punir outrem, o humano, de alguma forma, lida com aquilo que 

há de estranho nele mesmo.  

Tanto o aprisionamento quanto os castigos físicos parecem ser permitidos 

quando a humanidade de alguém e retirada. Pois, de certa forma, retira-se o 

elemento que faz com que um sujeito se identifique com o outro, colocando-o em 

um nível abaixo de existência; Igualando o sujeito subjugado aos animais 

irracionais; Um processo que recorta o âmbito psíquico, social, material e filosófico. 
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Imagem 05. Andressa Rodrigues. “Alteridade”. 2016. Detalhes. Acervo pessoal. 

 

 Por fim, aquilo que consideramos belo ou feio, estranho ou ordinário, 

aqueles elementos que aceitamos ou repudiamos, transcendem à mera constatação 

“estética”. Este tipo de operação do juízo também está ligada a questões morais, 

políticas, econômicas e psicológicas: 

 

no belo, o ser humano se coloca como medida e perfeição; [...] adora nele 

a si mesmo. [...] No fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo 

tudo o que lhe devolve a sua imagem. [...] O feio é entendido como sinal e 

sintoma de degenerescência [...] Cada indício de esgotamento, de peso, de 

senilidade, de cansaço, toda espécie de falta de liberdade, como a 

convulsão, como a paralisia, sobretudo o cheiro, a cor, a forma da 

dissolução, da decomposição [...] tudo provoca a mesma reação: o juízo de 

valor ‘feio’. [...] O que odeia aí o ser humano? Não há dúvida: o declínio de 

seu tipo (NIETZSCHE apud  ECO, 2007, p. 15) 

 

Através da arte, pele, músculo, fragilidade, sangue, urina, carne e vísceras, 

o estranho, o irracional, o rejeitado, o torturado são temas que podem emergir e 
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materializarem-se a fim de colocar-nos de volta perante o avesso daquilo que é 

considerado corrente. Assim, somos induzidos a repensar as estruturas sociais e 

culturais que estão enraizadas na lógica da existência/sobrevivência humana.  
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O conceito de visualidade para análise do jornal alternativo Versus, 
entre cultura política, mitologias políticas e imaginação social 

 

 Roberto Da SILVA RODRIGUES1 

Universidade Estadual de Maringá 

 

Neste trabalho pretendemos analisar o jornal alternativo Versus a partir do 

conceito de visualidade segundo debate desenvolvido por Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses. Sendo assim, neste trabalho lançaremos mão do conceito de visualidade 

com intuito de investigar como por meio das páginas do periódico em questão se 

expressa a cultura visual projetada a partir de uma imaginação social. O jornal 

Versus foi um periódico paulista da imprensa alternativa que circulou de 1975 a 

1979. Era um jornal de oposição e resistência à ditadura militar brasileira. O 

elemento imagético se constitui em um dos diferenciais do periódico. Versus era 

produzido a partir do lema da arte como arma. Desse modo, o jornal mistura ficção 

e realidade para retratar uma América Latina marcada por regimes de exceção. 

Sendo assim, a presente comunicação tem por objetivo socializar, como resultado, 

que a exploração das imagens no jornal Versus constitui um campo para 

compreender a atuação política de sujeitos históricos no período da ditadura militar 

brasileira. 

 

Palavras-chaves: Cultura visual, cultura política, mitologias políticas, 

imaginação social, imprensa alternativa. 

 

Preâmbulo 

 

                                                           
1
 Mestrando em História Política 
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Neste trabalho pretendemos discutir possibilidades teóricas e 

metodológicas para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre história 

política no jornal alternativo Versus. Neste sentido o trabalho toma como idéia 

norteadora o conceito de cultura política e se apropria dos debates desenvolvidos a 

partir da disciplina de Teorias e Metodologias em História Política, no mestrado em 

História Política na Universidade Estadual de Maringá, no segundo semestre de 

2016. A proposta deste trabalho é estabelecer uma reflexão partindo do conjunto de 

autores que permita abrir caminho para o olhar historiográfico com vistas a 

constituir, definir e instrumentalizar alguns conceitos de análise para o 

desenvolvimento de minha pesquisa apresentada ao programa do mestrado no 

projeto intitulado “A cultura política no jornal alternativo Versus”. 

Sendo assim, o trabalho que aqui será desenvolvido irá articular as idéias 

de visualidade, cultura política, mito e imaginação social, tendo como base alguns 

autores discutidos na disciplina acima mencionada. Com esta reflexão que 

desenvolvo inicialmente, pretendo esclarecer que compreendo o presente trabalho 

como um processo que não se finda no ponto final da última página. Mas sim como 

parte de um movimento mais amplo da razão em atividade na busca de 

compreender e dar significado, em nosso caso, aos acontecimentos históricos. 

Segundo Ulpiano T. Bezerra de Meneses, no texto “Fontes visuais, cultura 

visual. Balanço provisório, propostas cautelares” (2003), as fontes visuais são 

artefatos da cultura material e precisam ser entendidas em sua utilização social de 

produção, circulação e consumo. Desta forma o conceito de visualidade é apropriado 

levando em consideração que: 

 

Não são, pois, os documentos os objetos de pesquisa, mas instrumentos 

dela: o objeto é sempre a sociedade. Por isso, não há como dispensar 

aqui, também, a formulação de problemas históricos, para serem 

encaminhados e resolvidos por intermédio das fontes visuais, associadas 

a quaisquer outras fontes pertinentes. Assim, a expressão, ‘História 

visual’ só tem algum sentido se se tratasse, não de uma história 

produzida a partir de documentos visuais (exclusiva ou 
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predominantemente), mas de qualquer tipo de documento e objetivando 

examinar a dimensão visual da sociedade. (MENESES, 2003, p. 28) 

 

Entendo que quando Meneses escreve sobre visualidade e cultura visual ele 

se refere a mesmas questões concernentes à dimensão visual de uma fonte 

histórica. Desse modo mais adiante Meneses escreve:  

 

Não se estudam fontes para melhor conhecê-las, identificá-las, analisá-

las, interpretá-las e compreendê-las, mas elas são identificadas, 

analisadas, interpretadas e compreendidas para que daí se consiga um 

entendimento maior da sociedade na sua transformação. (MENESES, 

2003, p. 26) 

 

Feita estas primeiras considerações, o objetivo deste trabalho é indicar 

como a reflexão que os autores selecionados da disciplina de Teorias e Metodologias 

em História Política podem contribuir para a compreensão do fenômeno do político a 

partir dos conceitos de cultura política, mito e imaginação social. A cultura visual 

expressa nas páginas do jornal é elemento primordial para análise uma vez que, 

não apenas por meio de palavras, mas por imagens, as páginas de Versus 

traduziam como os sujeitos sociais percebiam o contexto social, cultural e político da 

ditadura militar, de modo que será o aspecto imagético o foco de nossas análises. 

 

A cultura política e olhar para a política no jornal alternativo 

Versus. 

 

Ao nos apropriarmos do conceito de cultura política levamos em 

consideração um dado momento sobre a história política. Este momento diz respeito 

ao movimento que levou a história política ao seu declínio e posteriormente à sua 

fase de renovação, conforme debate desenvolvido por René Rémond. Nas reflexões 

desenvolvidas em sala de aula, problematizamos que esse movimento de declínio e 

renovação da história política seria mais circunscrito à historiografia francesa. Sem 
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pretender aprofundar este problema, tomamos como verdadeiro esse dado e 

concluímos que o conceito de cultura política se apresenta no contexto de renovação 

da história política que se apresenta na segunda metade do século XX. 

Desse modo, temos que o conceito de cultura política se apresenta como 

uma outra forma de olhar para o fenômeno do político, olhar este que poderíamos 

dizer não se tratar da forma tradicional como anteriormente os pensadores se 

dedicaram ao tema. Sendo assim, esta outra maneira de olhar para o político pode 

ser localizada inicialmente nos trabalhos de Gabriel Alomd e Sidney Verba, em texto 

publicado no livro Diez textos básicos de Ciencia Política, com primeira edição 

datada de 1992. 

Neste livro os autores Almond e Verba apresentam um texto intitulado a 

Cultura Política, no qual estabelecem uma reflexão sobre a cultura política da 

democracia e as estruturas e processos sociais que a sustentam. O debate que os 

autores desenvolvem se situa no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse 

contexto é que observam a passagem de experiências sobre o fascismo e o 

comunismo, a emergência de experiências de descolonização na Ásia e na África. É 

neste cenário que os autores apresentam o que seria um problema de alcance 

mundial: que diz respeito sobre o futuro da democracia. 

Como já dissemos, Gabriel Almond e Sideny Verba estão preocupados com 

a nova cultura política mundial que emerge após experiências de fascismo, 

experiência do comunismo, e a mudança pelas quais passam países da Ásia e 

África que enfrentam processos de descolonização. Segundo os autores, a nova 

cultura política mundial que surge destas experiências seria uma cultura de 

participação, que embora assim o fosse não se sabe qual seria o modo desta 

participação. Para as nações novas, haveria dois modelos de Estado Moderno de 

participação, o democrático e o totalitário. Em suas análises defendem a cultura 

democrática como um modelo a ser seguido.  

Segundo os autores: 
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O termo cultura política se refere a orientações especificamente políticas, 

posturas referentes ao sistema político e seus diferentes elementos, é um 

conceito que permite utilizar como marco conceitual os enfoques da 

antropologia, da sociologia e psicologia. Nosso pensamento se enriquece 

quando empregados categorias antropológicas e psicológicas como 

socialização, conflito cultural e aculturação. Empregam o terno cultura no 

sentido de orientação psicológica para objetos sociais. Quando falam de 

cultura política de uma sociedade se referem ao sistema político que 

informa os conhecimentos, sentimentos e valores de sua população. 

(VERBA; ALMOND, 2001, p.180) 

 

Direcionando o foco para a cultura política na historiografia voltamos nossa 

atenção para a contribuição de Serge Berstein na qual acreditamos que o autor 

apresenta de forma mais clara o surgimento do conceito de cultura política e seu 

entendimento na historiografia.  

Segundo Berstein, 

 

[...] a noção de cultura política aparece pela primeira vez na historiografia 

francesa no início dos anos 1990, inscrita na corrente de renovação dos 

objetivos e métodos da história política promovida na França por René 

Rémond, a partir dos anos 1960, na universidade de Paris-X-Nanterre e 

no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tratava-se então de tirar a 

história política do impasse entre crônica factual erudita, nomenclatura de 

homens e organizações, ou história militante autojustificativa para 

substituí-la por uma história portadora de sentido em que o político 

constituísse um elemento indissociável da evolução das sociedades 

humanas tomadas em seu conjunto. (BESRTEIN, 2009, p. 30) 

 

Ainda segundo o autor, as abordagens empíricas dos fenômenos políticos 

mostrariam que comportamentos políticos se explicam em função de um complexo 

sistema de representações, para estes sistemas de representações os historiadores 

deram o nome de cultura política. Os historiadores entenderiam por cultura política 

um grupo de representações, portadoras de normas e valores, que constituem a 

identidade das grandes famílias políticas. Pode-se concebê-la como uma visão 

global do mundo e de sua evolução, do lugar que aí ocupa o homem e, também, da 
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própria natureza dos problemas, relativos ao poder, visão que é partilhada por um 

grupo importante da sociedade num dado país e num dado momento de sua 

história. (BERSTEIN, 2009, p. 32). 

A noção de cultura política estaria diretamente ligada à idéia de 

representação, não haveria cultura política coerente que não compreenda 

precisamente uma representação da sociedade ideal de acordo com sua imagem da 

sociedade e do lugar que nela ocupa o indivíduo.  

A noção de cultura política, portanto, nos permite refletir sobre as 

representações, normas e valores a respeito da identidade de famílias políticas. 

Conforme Berstein, teríamos a cultura política católica, a cultura política 

republicana, a cultura política comunista, a cultura política fascista. E em nosso 

caso, o jornal alternativo Versus, poderíamos falar de uma cultura política de 

resistência ao regime militar brasileiro. 

Na imagem abaixo visualizamos uma capa do jornal alternativo Versus 

expressando uma cultura política de luta popular contra os regimes de exceção e 

defesa das liberdades democráticas. Nela encontramos a projeção de um 

imaginário no qual os sujeitos históricos são situados como agentes da luta contra a 

ditadura. 
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             Jornal Versus, capa da 21ª edição, dezembro de 1977. Fonte CDPH-UEL 

 

Sendo assim, no jornal Versus, encontramos inúmeras culturas políticas: 

democrática, socialista, de resistência, revolucionária, reformista, socialista, 

trabalhista. Uma ampla gama de culturas políticas já que no jornal, até que a 

organização trostkista Convergência Socialista se tornasse hegemônica, existiram 

diferentes projetos políticos que se combinavam na luta contra a Ditadura Militar.  

Na próxima imagem observamos a cultura política socialista como uma das 

bandeiras de defesa do ativismo político dos produtores de Versus que defendiam a 

criação do partido socialista como forma de impulsionar as lutas por liberdades 

democráticas. 
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              Jornal Versus, capa da 17ª edição, dezembro de 1977. Fonte CDPH – UEL 

 

Essas culturas políticas se expressavam por meio de uma visão de mundo 

possuindo elementos comuns: a luta contra a ditadura, a defesa das liberdades 

democráticas, anistia para presos políticos, pluripartidarismo, liberdade de 

organização sindical, entre outros. Trata-se, portanto, de normas, valores, crenças 

que integravam a vivência dos produtores do jornal Versus, que caracterizavam as 

suas práticas de enfrentamento com o regime de exceção, bem como o ofício da 

produção jornalística que imprimiam por meio de suas idéias nas páginas do jornal 

Versus. Para este conjunto de representações, crenças, normas e valores, 

expressos nas páginas do jornal Versus iremos analisá-los tendo como base o 

entendimento de que nas páginas do jornal Versus se expressam mitos políticos 

projetados por uma imaginação social. 

Sendo assim, localizamos que a história política, ou nova história política 

em expressão utilizada por Francisco Falcon pode ser enriquecida com aportes da 

história cultural conforme orientação de Jean Sirinelli. Essa nova história política 

como já foi mencionado leva em conta o político a partir da transmissão das 
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crenças, das normas e dos valores. Aqui, portanto, o político é analisado como 

expressão da cultura humana. Na visão do autor, a realidade reconstruída pelo 

historiador jamais foi percebida pelos contemporâneos em sua pureza cristalina, ela 

era para eles uma representação, por isso o historiador do político deveria 

empreender o estudo das representações.  

 

Podemos chamar assim, em efeito, ao conjunto das representações que 

unem um grupo humano no plano político, e uma visão compartilhada do 

mundo, uma leitura comum do passado, uma projeção compartilhada do 

futuro.  Assim pois, a história política presta uma particular atenção às 

normas, crenças e valores compartilhados em uma investigação que se 

alimenta, entre outras, da antropologia histórica. (SIRINELLI, p. 6) 

 

Portanto, a história política renovada a qual tomamos como fundamento 

desta pesquisa, aliada com as contribuições da história cultural, se interessa pelas 

crenças, normas e representações dos indivíduos em sua relação com as 

instituições e na vida política.  Trata-se de uma virada historiográfica que se opera a 

partir dos anos de 1970, como esclarece Sirinelli, na qual a história política se 

recupera nas investigações e se torna um objeto apreciado. (SIRINELLI, p. 2). Nessa 

virada historiográfica olhar do historiador se dirige não apenas para estruturas, 

instituições, eventos e acontecimentos como campos característicos de observação 

do fenômeno político, mas também para os instrumentos mentais pelos quais o 

homem percebe o mundo. 

 

Não obstante, o interesse pelas ferramentas mentais e, através dele, a 

atitude do historiador para reconstruir como uma sociedade humana 

percebe o mundo que a rodeia, e como o representa, tem sido muito 

fecundo. Mesmo quando não se refere somente às formas mais 

elaboradas do espírito senão também as análises da mais crua 

percepções e das sensibilidades mais soterradas. (SIRINELLI, p. 4) 

 

Portanto, quando Sirinelli se refere ao interesse pelas ferramentas 

mentais para o historiador reconstruir como a sociedade humana percebe 

o mundo que a rodeia entendemos, fundamentalmente, que nos é útil o 
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conceito de, mitologias políticas e imaginação social. Nesse sentido nos 

apropriamos das reflexões desenvolvidas por Roul Girardert e Bronislaw 

Backzco. 

 

Mitologias políticas e imaginação social. 

 

Tomando como referência o livro de Raoul Girardet, Mitos e mitologias 

políticas, podemos dizer que o conhecimento científico procurou se afastar do que 

era considerado mitológico ou característico do imaginário. Girardet constata que 

nas obras sobre a história das idéias políticas prevalece uma desconfiança 

obstinada em relação ao imaginário. (GIRARDET, 1987, p. 9). De modo que “tudo o 

que escapa das formulações demonstrativas, tudo que brota das profundezas 

secretas das potências oníricas permanece relegado a uma zona de sombra, na qual 

bem raros são aqueles que ousam penetrar”. (GIRARDET, 1987, p. 10). 

Segundo Girardet, o mito político seria até certo tempo considerado 

fabulação, deformação ou interpretação objetivamente recusável do real. Como 

exemplos de mitos políticos contemporâneos, Girardet apresenta os mitos do 

Salvador, a Idade de Ouro, a Conspiração e a Unidade. Girardet cita algumas idéias 

sobre o mito com base em Mircea Eliade, para o qual o mito conta uma história 

sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo imemorial. O mito 

contaria como uma realidade chegou à existência. Raul Girardet se atenta para o 

fato de que em outros pensadores o mito é confundido como mistificação: ilusão, 

fantasma, ou camuflagem. 

Para o trabalho com o jornal Versus entendemos que o conceito de mito é 

útil para a análise, por exemplo, de como figuras políticas são retratadas no jornal, 

ou sobre como a idéia de construção de um partido socialista é tratada com 

conotações míticas, na qual o projeto de criação do partido assume a função de dar 

sentido à uma meta final pré-estabelecida pelos produtores do jornal, neste caso, a 

criação do partido socialista. Outros exemplos de mitos que podemos analisar no 

jornal Versus, é a representação de uma idéia de América Latina, na qual se 
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valorizando a cultura de um povo aproximando-se do mito da unidade, ou seja, na 

busca de uma identidade latino-americana os produtores do jornal empreendem a 

construção de uma idéia de América Latina, na qual vão buscar os elementos 

comuns de sua origem valorizando as características culturais e históricas.  

Na imagem abaixo podemos observar o que seria a representação do mito 

do salvador, ou heróis nacionais dos povos latino-americanos: Emiliano Zapata, San 

Martin, Tupac Amaru. 

 

 

                Jornal Versus, capa da terceira edição, março de 1976. Fonte CDPH – UEL 

 

Portanto, a natureza mítica do jornal se expressa na maneira com que as 

idéias veiculadas pelo periódico são produzidas dando um sentido para a relação do 

sujeito com o mundo. Podemos dizer que, partindo da condição objetiva de um 

regime de exceção, numa economia capitalista, este dado constitui a base sobre a 

qual é erigido o significado que os produtores do jornal Versus dão ao lugar do 
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sujeito no mundo: lutando pelas liberdades democráticas, buscando na histórica a 

formação de sua identidade, no caso a identidade de uma América Latina marcada 

por regimes de exceção, com um histórico comum de exploração colonial. 

Na esteira do debate sobre os mitos políticos abre-se também para 

discussão a idéia de imaginação social, segundo Bronislaw Backzco, o trabalho com 

o conceito de imaginação social tem origem no século XIX.  O espaço que o conceito 

de imaginário ganha colocaria em causa certa tradição intelectual que, no século 

XIX, aceita como evidência afirmações como: “não são as idéias que fazem a história. 

Esta seria uma tendência cientista e realista, que pretendia separar o verdadeiro e o 

real do que era ilusório e quimérico”. (BACKZCO, 1985 p. 297)  

Segundo Backzco: 

 

A imaginação social, por um lado trata-se da orientação da atividade 

imaginativa em direção ao social, isto é, a produção de representações da 

“ordem social”, dos atores sociais e das suas relações recíprocas, 

hierarquia, dominação, obediência conflito. Por outro lado, o mesmo 

adjetivo designa a participação da atividade imaginativa individual num 

fenômeno coletivo. (BACKZCO, 1985, p.308) 

 

Mais adiante Backzco acrescenta: 

 

O imaginário social torna-se inteligível e comunicável através da produção 

de “discursos” nos quais e pelos quais se efetua a reunião de 

representações coletivas numa linguagem. Os signos investidos pelo 

imaginário correspondem a outros tantos símbolos. (BACKZCO, 1985, p. 

298) 

 

Na imagem abaixo destaca-se as duas fotos de membros da Ku Klux Klan 

traduzindo o imaginário do contexto da década de setenta de luta dos negros pelas 

liberdades civis, simbolizando que a comunidade negra estadunidense e brasileira 

lutavam por causa iguais. 
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               Jornal Versus, capa da 25ª edição, outubro de 1978. Fonte CDPH – UEL 

 

Desse modo, podemos dizer que os produtores do jornal Versus criam uma 

narrativa na qual o seu discurso é indício de um tipo específico de imaginação social. 

Nas páginas do periódico verificamos, por exemplo, que a idéia de criação de um 

partido socialista, como revela uma das matérias do jornal, da edição número 17 de 

dezembro de 1977, tem sua origem na experiência das lutas proletárias as quais 

poderíamos buscar o contexto no século XIX e XX. Desse modo, longe de se tratar de 

uma produção simbólica indicativa da manifestação de uma ilusão quimérica, a 

imaginação social presente nas páginas do jornal Versus, indicam a formulação de 

idéias com seu contexto social e histórico bem definido objetivamente, ou seja da 

atividade da imaginação que se dirige ao social. 

 

Considerações finais 

 

Para concluir este trabalho, podemos dizer que os conceitos de cultura 

política, mitologias políticas e imaginação social serão úteis no processo de 
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realização de minha pesquisa. A contribuição dos autores citados permite 

compreender que estes conceitos possibilitam uma análise da política a partir de 

crenças normas e representações, algumas das quais dedicamos atenção ao 

analisar as capas de Versus neste texto. Observamos que o campo da disputa 

política no periódico dirige-se para a dimensão do imaginário de modo que o próprio 

periódico constitui espaço da disputa política. Sendo o assim, o jornal representou, 

ao seu modo, o contexto da década de 70, marcado pelas lutas por liberdades 

democráticas contra a ditadura militar.  
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O fotojornalista Enrique Meneses e o “Robin Hood da Sierra Maestra”: 

Registros fotográficos reenquadrados. 

 

Edinaldo Aparecido Santos de Lima1  

(UNESP- FCL -Assis) 

Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa2 

(UNESP- FCL -Assis) 

 

Neste trabalho serão analisadas fotografias do fotojornalista Enrique 

Meneses que esteve na Sierra Maestra momentos antes do triunfo da Revolução 

Cubana (1959). Observaremos os usos e apropriações de suas fotos, segundo as 

propostas de Ulpiano Bezerra de Meneses. De origem espanhola Enrique Meneses 

cobria conflitos na África quando foi enviado pelo redator chefe da revista Paris 

Match para tirar fotos de uma “revolucioncita” que estaria florescendo em Cuba. Ao 

adentrar as matas da Sierra Maestra (1957-1958), Meneses captou imagens do 

cotidiano dos rebeldes que naquele momento persistiam na luta contra a ditadura 

no país. As obras de Meneses ressoavam no mundo e adquiriam diferentes sentidos 

interpretativos conforme as diretrizes político-ideológicas de revistas e jornais. Tal 

como ocorreu na Paris Match e na revista ilustrada brasileira O Cruzeiro, suas 

fotografias protagonizaram disputas e (re) apropriações. A análise prévia do 

material fotográfico revelou-nos, não apenas uma predileção das lentes de Meneses 

pela figura de Fidel Castro - àquelas alturas uma personalidade destacada - mas 

também uma inclinação para influenciar os imaginários do período.  

 

Palavras-chaves: Fotojornalismo, Fidel Castro, Imaginário Social. 

 

Um flash de introdução: fotografia e imaginário social. 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP – Assis: História e Sociedade da linha de Política: ações e 
representações. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
2 Docente do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp – Assis.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 

Pertencente à comunidade das imagens, a fotografia diferencia-se das 

demais por conta da técnica de produção mecânica, da reprodutividade (produção de 

cópias), da ampla capacidade de circulação (imprensa, livro, outdoors, internet etc.) 

e pela apropriação por diferentes grupos sociais. Aliás, por muito tempo, a crença 

na fotografia como reflexo fidedigno da realidade devido, principalmente, a sua 

capacidade de operar uma cisão no tempo e no espaço, tornou-a um elemento sui 

generis dentro do universo de imagens. Porém, o fato de estar amarrada a 

materialidade não lhe isenta da parcialidade contida no seu âmago, logo ao manejá-

la como documento passível de investigação, não se deve considerá-la como objeto 

neutro.  

Conforme Ulpiano B. de Meneses, estudar as fotografias nas suas diversas 

formas e contingências de uso e apropriação, possibilita superar uma tênue 

inadequação epistemológica muito corrente entre os historiadores, principalmente 

no que tange aos estudos das imagens, ora como documentos, ora como 

componentes da vida social. Nesse sentido, outro ponto torna-se importante 

destacar conforme o próprio Ulpiano indica: 

 

É preciso se convencer de que raras vezes é o referente que produz o 

sentido e que, por exemplo, nos processos de fabricação da ‘celebridade’, 

o papel dos atributos do referente nem sempre é o mais importante. O 

outro aspecto é a obrigação, que fica patente, de dar atenção à construção 

da imagem, às condições técnicas e sociais de sua produção e consumo 

(MENESES, 2003, p.18).  

 

Para Rouillé (2009, p.193), uma análise macroscópica “das funções sociais, 

das questões econômicas, dos códigos culturais e da estética” da fotografia, seriam 

mais úteis do que uma desmesurada atenção aos detalhes do suporte.  

Alia-se a esses estudos, a proposição teórica do filósofo polonês Bronislaw 

Baczko contida no conceito de imaginação social3. Para esse estudioso, o imaginário 

                                                           
3
 O conceito de Imaginário Social foi assim definido por Baczko (1985, p. 311): “trata-se de aspectos da vida social, da atividade 
global dos agentes sociais, cujas particularidades se manifestam na diversidade do seu produto”. 
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social dependeria principalmente dos meios de comunicação de massa para poder 

difundir ideias, valores, crenças e também legitimar discursos, de acordo com os 

interesses de um determinado segmento social (BACZKO, 1985, p.312-313).  

Para esse trabalho observaremos o lugar da fotografia como catalisadora e 

instrumento de idealização de um líder. Em vista disso, os trabalhos acima 

apresentados visam balizar nossos objetivos que entenderão a fotografia não 

somente como fonte, mas também como elemento de construção de imagens 

simbólicas nas quais foram difundidas e reapropriadas na imprensa. 

 

Close-up no fotojornalismo 

 

No decorrer do século XX, o avanço das técnicas fotográficas e a mudança 

do padrão na edição dos periódicos foram atribuindo às imagens fotográficas um 

papel cada vez maior na imprensa4. Diante disso, embora a pretensa objetividade da 

imagem fotográfica veiculada nos jornais e revistas destine-se, num primeiro 

momento, para informar o leitor - a respeito de datas, localização, nome de pessoas 

envolvidas nos acontecimentos abordados pelo periódico, do fotógrafo ou da agência 

responsável pelos direitos das imagens – ela também auxilia na criação de 

“verdades a partir de fantasias do imaginário quase sempre produzidas por frações 

da classe dominante” (BORGES, 2011, p.69).  

Foi na imprensa alemã do final da década de 20 e inícios dos anos 30, que a 

fotorreportagem estabeleceu uma narrativa baseada num novo tipo de 

relacionamento entre texto e imagem, que encontrava nas revistas ilustradas o 

veículo ideal para a sua expressão (COSTA, 1992, p. 70). Com efeito, no decorrer dos 

anos, brotaram uma constelação de revistas como esse perfil pelo mundo afora, 

como Life, Paris Match, L´Express, Der Spigel, Stern, Caras y Caretas e O Cruzeiro. A 

somatória de fatores tais como incremento tecnológico dos equipamentos 

                                                           
4
 Conforme a pesquisa de Maria E. L. Borges (2011), na passagem de fins do século XIX e início do século XX, o jornalista 
americano, Jacob-August Riis (1848-1914), especialista em crônicas policiais, descobria o poder de persuasão e propaganda 
da fotografia. E, tal qual no último retrato de Lampião e de Che Guevara, notava-se que a solidariedade entre texto e imagem 
visa à formação de opinião dos leitores de jornais. 
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fotográficos, a qualidade técnica e produtiva dos funcionários 5 que compunham 

estas revistas, marcaram os anos 1950‐60 como a “era de ouro” do fotojornalismo 

(MONTEIRO, 2016, p.67).  

O fim dos anos 1960 e a Guerra do Vietnã demarcaram o ponto alto e o 

ocaso de uma época áurea do fotojornalismo. O qual, podemos enumerar alguns 

motivos para esse declínio como, por exemplo, a) concorrência com a televisão, b) 

problemas econômicos ligados ora pelo aumento dos custos de produção e 

distribuição ora pelo desvio de investimentos publicitários para as emissoras de TV 

e c) à restrição dos governos ao acesso dos jornalistas ao front de guerra. Em 

virtude disso, algumas revistas tradicionais da imprensa ilustrada, como a Life e a 

Look, desaparecem. Contudo, vale ressaltar que foi somente o fim de uma época e 

não do fotojornalismo, já que as “agências fotográficas e os serviços fotográficos de 

algumas agências noticiosas vão florescer, transformando-se em autênticas 

fábricas de fotografias”. (SOUSA, 2004, p. 145). 

O fotojornalismo no sentido estrito (stricto sensu) caracterizar-se como 

uma atividade que visa “informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, 

esclarecer, ou ‘opinar’ através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de 

assuntos de interesse jornalístico” (Idem, p.12). Sem saber exatamente o que iria 

fotografar, como o poderia fazer e as condições que encontraria, o fotojornalista 

trabalha com a atualidade, visando mostrar o que estava acontecendo no calor da 

hora e com a “linguagem do instante”.  

Conforme Monteiro (2016, p.72), o fotojornalismo ainda atende a demanda 

de produção de um veículo de comunicação e se filia a sua linha editorial, buscando 

apresentar de forma clara, nítida e objetiva, um acontecimento voltado ao consumo 

imediato no periódico para um público amplo. Porém, o fotojornalismo também é 

um produto cultural no mercado de bens simbólicos. Nesse mercado os veículos 

tentam fidelizar e ampliar seu público de leitores utilizando diversos recursos 

editoriais e mercadológicos, entre eles a fotografia de impacto conjugadas às 

manchetes sensacionalistas nas primeiras páginas dos periódicos. Para tanto, “a 

                                                           
5
 Robert Capa, David Seymour (Chim), George Rodger, Henri Cartier-Bresson (1908‐2004) – criador do mito do fotógrafo herói 
de guerra e do conceito de “momento decisivo” em 1952 – entre outros, compuseram imagens icônicas nesse período.  
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fotografia de imprensa frequentemente lança mão de estereótipos para ilustrar 

matérias e atribuir um sentido facilmente compreensível aos leitores” (Idem, p.72).  

Depois de discorrermos sobre algumas características intrínsecas ao 

mundo do fotojornalismo embasando-as histórica e conceitualmente, a seguir 

apresentaremos brevemente a trajetória e as características da revista francesa 

Paris Match.  

 

Paris Match 

 

Considerada a sucessora da revista L’Ilustration (1843-1944), Paris Match6 

foi criada em 1949 por Paul Gordeuax e financiada por Jean Prouvost. Inspirada 

pelas revistas norte-americanas Life (1883-1936) e Look (1937-1971), Paris Match 

ainda hoje é a revista semanal de interesse geral com grande circulação, perdendo 

somente para algumas revistas semanais especializadas. Segundo Chenu (2010, 

p.79), “seu número de leitores reflete a composição da população francesa em geral 

mais próxima do que qualquer outro semanário, e é a revista de mais longa vida de 

alta circulação.” Aliás, trata-se de uma revista que inspirou o projeto editorial de 

revistas brasileiras, como O Cruzeiro e Manchete (CASADEI, 2016, p. 430).  

A história de Paris Match se mistura à trajetória das revistas ilustradas, 

uma vez que acompanha a proeminência deste modelo editorial, obtendo grande 

sucesso até o final da década de 1950, período em que vendia perto de dois milhões 

de exemplares por edição (Idem, p.432).  

Um dos principais nomes de Paris Match – e um dos grandes responsáveis 

pelo estilo de jornalismo desenvolvido pela revista – foi Roger Thérond (1924-2001), 

que editorou a revista de 1962 a 1968 e, depois, de 1976 a 1999, perfazendo quase 

                                                           
6
 O nome da revista foi inspirado no antigo jornal esportivo Match, fundado em 1926, que também pertenceu aos investimentos 
de Provoust. A sugestão do nome partira de Paul Gordeaux que teria proposto num primeiro instante, Le Match de la Vie, um 
trocadilho que aludia à revista Life (CASADEI, 2016, p.432).  
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cinquenta anos de trabalho na publicação7.Seu projeto editorial considerava como 

público-alvo uma classe média urbana e seus temas variavam desde a política, a 

economia até curiosidades das vidas de artistas e famosos.  

De acordo com a pesquisa de Frère (1961, p.198), sobre o tempo de leitura 

de Paris Match: 20% dos leitores demoravam cerca de meia hora para consumir a 

revista e 49% menos de duas horas. Com base nesses dados, podemos deduzir que 

o rápido tempo de leitura da revista estivesse intimamente conectado ao fato de que 

havia uma quantidade significativa de fotografias no corpo da revista, cuja editoração 

construiria narrativas visuais capazes de condensar o conteúdo textual das 

matérias. Dessa maneira, os artigos ficariam em segundo plano em relação ao 

consumo de fotografias. E, embora a revista costumasse trazer longos textos sobre 

política e economia, as suas formas de consumo, para Frére (1961, p. 198) nem 

sempre davam prioridade a esse tipo de recurso.  

Alicerçada na ideia de dar ênfase às fotorreportagens, usualmente 

acompanhados de textos de autores conhecidos e admirados8, nos dois períodos de 

sua história, a revista manteve-se fortemente interessada 

pela fotografia em suas reportagens. Conta-se que o seu famoso slogan “Le poids 

des mots, le choc des photos” (o peso das palavras, o choque das imagens) foi 

cunhado em 1978, por Jean Cau (CASADEI, 2016, p. 435). Conforme a análise de Tétu 

(2008, p.17), esse slogan sintetiza algumas das funções centrais que a imagem 

fotográfica assume em Paris Match. Para ele, a fotografia na revista assume um ou 

mais dos seguintes registros: a) referência a uma cultura imagética comum, em 

grande parte emprestada do universo pictórico; b) o apelo a coisas jamais vistas ou 

publicadas em fotografias na imprensa; c) o recurso à emoção do ator fotografado; 

d) a formulação hiperbólica de um gesto usual, que corresponde à dramatização de 

um conjunto de fatos. 

                                                           
7
 Conta Chenu (2010) que, em maio de 1968, Thérond foi afastado do conselho editorial de Paris Match por Jean Prouvost, 
porque este o considerava muito próximo ao movimento grevista de jornalistas. Tal ação, contudo, teve suas consequências: a 
circulação da revista caiu drasticamente até 1976, ano em que Prouvost vendeu a publicação para Daniel Filipacchi – um ex-
repórter fotográfico da Paris Match que trabalhara com o grupo editorial Hachette e dirigia a estação radiofônica Europe 1. 
Filipacchi trouxe Thérond de volta como editor chefe de Paris Match e isso representou uma nova guinada editorial para a 
revista, que então passou por um intenso período de reelaborações editoriais. 
8
 Raymond Cartier, Antoine Blondin, Gaston Bonheur, Anthony Burgess, Jean Cau, Armand Gatti, Jean Hédern Hallier, Guy 
Hocquenghem, Joseph Kessel, Jacques Laurent, François Mauriac, Angelo Rinaldi, Alexandre Vialatte, entre outros (CHENU, 
2010, p.80).  
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Na década de sessenta, Paris Match possuía uma equipe de 22 fotógrafos 

composta por Claude Azoulay (1934-), Walter Carone (1920-1982), Izis (1911-1980), 

Willy Rizzo, Jean-Claude Sauer, etc. Que em geral foram responsáveis por cobrir 

diversos conflitos de guerra espalhados pelo globo (Argélia, Líbano, Israel etc.) e 

também personalidades de renome do século XX como Brigitte Bardot, Marilyn 

Monroe, Hemingway, Picasso etc. Incorporado a esse grupo de fotógrafos esteve 

Enrique Meneses, cujos registros fotográficos também foram capitados pela revista. 

A seguir veremos um pouco de sua trajetória profissional e sua ida para Cuba. 

 

Breve trajetória de Meneses: De Madrid para Cuba, de Cuba para 

o mundo. 

 

Nascido em Madrid, Enrique Meneses (1929-2013) desde cedo demonstrou 

gosto pelo jornalismo, prova disso foi sua primeira entrevista com dezessete anos 

ao cobrir a morte de um concidadão. Todavia, sua carreira começou a princípios dos 

anos 50, quando se instalou no Cairo e disputava seu espaço entre os melhores 

fotógrafos e jornalistas da época como: Sharok Hatami, Jean Roy, David Seymour, 

René Burri da agência Magnum e Howard Sochurek da Life, entre outros.  

Em 1956, atravessou a África partindo do Cairo até chegar à Cidade do Cabo 

e de lá retornou novamente para o Cairo. Na volta a capital egípcia, em 1956, 

transmitiu clandestinamente os eventos do conflito no Canal de Suez para uma 

emissora de TV e para Paris-Match. O semanário então o contratou oficialmente em 

1957 e lhe enviou para acompanhar de perto o que se passava em Cuba. Nesse 

contexto, a ilha passava por uma convulsão política grave, desde as cidades até as 

montanhas havia rebeldes que lutavam pela derrubada do governo ditatorial. E 

assim narrou Meneses sobre o momento que foi enviado para Cuba e o interesse da 

revista: 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Dedé Lacazé, el redactor jefe, me dijo: “Hay revolución en Cuba. Si puedes 

obtener fotos de paracaidistas que quedan enganchados en los árboles, 

será muy divertido”. Nunca he comprendido el interés de los franceses 

por los tópicos de otros países. La “revolucioncita” que tanto interesaba a 

André Lacazé iba a convertirse en uno de los mayores acontecimientos de 

insurgencia de todo el siglo veinte. Yo también lo ignoraba en aquel 

momento (MENESES, 2006, p.218). 

 

Ao todo, Meneses ficou dez meses na ilha, conseguindo conviver quatro 

deles com Fidel e Raúl Castro, com Che Guevara e demais guerrilheiros. Suas fotos 

da Sierra Maestra, enviadas clandestinamente, fizeram história e foram publicadas 

na capa de Paris Match. Depois de capturado pela polícia do ditador cubano 

Fulgencio Batista, foi torturado e submetido a interrogatórios cuja finalidade era 

identificar os guerrilheiros com quem conviveu e registrou com sua câmera. 

Passados vários dias preso, o embaixador espanhol, Juan Pablo Lojendio, 

intercedeu por Meneses que logo em seguida saiu da ilha rumo à Espanha. 

 

Cenário Cubano da década de 50: Conflito entre mídias 

 

 Em meados dos anos 1950, em um momento em que a ordem mundial se 

congelava na bipolaridade da Guerra Fria, Cuba enfrentava uma delicada situação 

econômica, social e política. Parte desses problemas agravou-se com o golpe de 

Estado encabeçado por Fulgencio Batista Zaldívar (1901-1973) em 10 de março de 

1952. O golpe desferido no presidente eleito Carlos Prio Socarrás (1903-1977) pôs 

fim a um período democrático frágil próximo de completar uma década. Com o 

poder em mãos, o governo militar exprimiu parcas soluções para mazelas do país, 

isto é, Cuba permanecia dependente do seu principal produto agrícola (o açúcar), da 

política e da economia norte-americanas, fora pobreza e desigualdade 

generalizadas: “[...] o que o governo Batista incrementou de fato foi repressão, 

intensificação da violência, do desemprego, da corrupção institucional e o banimento 

da oposição” (CHOMSKY, 2015, p.39).  
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Para as diversas lideranças políticas que criam ser o caminho da política 

institucional o itinerário das mudanças socioeconômicas do país, o golpe de Estado 

fora um verdadeiro “balde de água fria” para suas aspirações. Dentre os candidatos 

lesados, destacava-se Fidel Castro (1926-2016) que concorreria ao cargo de 

deputado pelo Partido Ortodoxo
9
.  

O dissabor do golpe e, consequentemente, o fechamento das portas de 

ingresso na política pela via democrática, impeliu que organizações estudantis e 

políticas enxergassem na luta armada a única solução possível para retomada 

daquela. Com isso, ascende no período a ideia de assaltar o quartel Moncada no dia 

26 de julho de 1953, dele tomarem seu arsenal e dar início ao conflito armado na 

esperança de derrubar seu ditador.  Contudo, o dia 26 de julho se notabilizara por 

inúmeros motivos dos quais destacamos: a) por ter fracassado na tentativa de início 

de uma sublevação geral que concorreria para a retirada de Batista do poder; b) a 

partir dele criou-se o Movimiento 26 de Julio (M-26), que após nova tentativa em 

dezembro de 1956 tampouco logrou fazer frente ao exército do regime. Com essa 

segunda derrota os poucos rebeldes que resistiram tiveram como refúgio a Sierra 

Maestra10
, de onde se fortaleceriam para mais uma vez enfrentar os soldados 

daquele; e c) Fidel passava a destacar-se entre as lideranças de oposição do 

governo de Batista e com isso os holofotes da imprensa nacional e estrangeira 

voltaram-se para sua pessoa.  

De acordo com González (2012, p. 472), os meios de comunicação tiveram 

um papel estratégico fundamental no processo insurrecional cubano entre 1957 e 

1958, pois foram, “los portavoces de la ideología, los movimientos y los logros de la 

rebeldía cubana y muy especialmente del M26-7. La prensa se convirtió en una 

aliada desde los primeros compases de la lucha armada”. Sob censura imposta à 

imprensa local e aos correspondentes estrangeiros presentes na ilha, em fevereiro 

                                                           
9
 O Partido do Povo Cubano, autodenominado Ortodoxo, por considerar-se verdadeiramente revolucionário, fiel representante e 
intérprete dos ideais de José Martí, foi criado em 1947 pelo político veterano, Eduardo Chibás. A partir da ruptura de setores do 
Partido Revolucionário Cubano (PRC, Autêntico), os Ortodoxos denunciaram o caráter corrupto da administração de Grau San 
Martin e passaram a pautar sua ação pela retomada da ética na política nacional e pelo nacionalismo. Seu favoritismo para 
vencer as eleições foi a principal motivação do golpe de Estado de 1952, que obteve apoio norte-americano (AYERBE, 2004, 
p.26-27).  
10
 A Sierra Maestra é uma cordilheira que se estende para o oeste em todo o sul da antiga província de Oriente, na 

atual Província de Guantánamo para Niquero, no sudeste de Cuba, levantando-se abruptamente a partir da costa. Sierra 
Maestra é a mais elevada cadeia de montanhas de Cuba; sendo rica em minerais, 
especialmente cobre, manganês, cromo e ferro. 
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de 1957 os guerrilheiros conseguiram com que o jornal norte-americano The New 

York Times realizasse uma entrevista exclusiva com Fidel Castro, no intuito de 

“desmentir la noticia que circulaba, salida de la propaganda batistiana, que afirmaba 

que este estaba muerto” (GONZÁLEZ, 2012, p. 472). O encarregado da missão foi 

Herbert Matthews
11
, editorialista do diário estadunidense. O efeito da publicação da 

entrevista com Castro produziu “un enorme revuelo en Cuba, desprestigiando un 

poco más la actuación del régimen y haciendo que el movimiento opositor 

confirmara que la lucha seguía adelante” (GONZÁLEZ, 2012, p. 473).  

 A partir de tal atitude do grupo guerrilheiro M26-7, que recorreram à mídia 

internacional para desmentirem a suposta morte de Fidel e também para tornarem 

público seus ideais e a sua luta, podemos aventar que estes reconheciam a 

importância dos meios de comunicação como uma espécie de “agitadores de 

consciências”.  

Perante o controle que detinha da imprensa local
12

, o regime batistiano, 

tentara angariar tempo para desmantelar de vez com os opositores e desmotivar as 

crenças da população através de notícias falsas como, por exemplo, acerca da morte 

de Fidel. Com efeito, entre os anos 1957 e 1958 observou-se um período de forte 

presença da imprensa internacional em Cuba que, sem sombra de dúvidas, 

cooperou para a construção de imagens sobre a guerrilha e seus membros13.  

Todavia, os guerrilheiros não estavam totalmente à mercê da imprensa 

local ou internacional. Dentro da própria guerrilha, sob a direção do cubano Carlos 

Franqui, ex-militante do partido comunista (PSP) e importante membro do M-26, 

criou-se o jornal Revolución e a estação de rádio Radio Rebelde, que segundo 

Favatto Jr. (2014, p.91), mesmo em meio ao controle que Batista exercia sobre a 

                                                           
11
 Herbert Lionel Matthews (1900 – 1977) foi um jornalista do New York Times e especialista em assuntos relacionados à 

América Latina. A partir da publicação dessa matéria no dia 24 de fevereiro de 1957, que levava os seguintes dizeres “Castro is 
still alive and still fighting in Mountains”. Ao longo da matéria, Mattews tenta desmentir a susposta morte de Fidel e critica 
além da situação econômica e política da ilha a censura que impossibilitava a população local e mundial ter conhecimento dos 
eventos ocorridos na Ilha. 
12
 Conforme González (2012) os periódicos locais que estavam sob controle do regime de Batista eram: El Diario de la Marina, 

Información, El Mundo. A revista semana Bohemia era uma das poucas publicações que mostrava interesse e coragem pela 
oposição armada, já que viam a imprensa estrangeira pouco crente nos rumos da do levante. 
13
 Conforme o estudo de Patrícia Calvo González (2016), os eventos em Cuba e o ideário de liberação propugnado desde as 

montanhas cubanas atraíram jornalistas pertencentes ou não a outros países latino-americanos. Jornalistas procedentes do 
Equador, Argentina, México, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos e França difundiram aos seus respectivos países o que se 
passava em Cuba. 
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imprensa, “[...] não só amplificaram como concederam cor e timbre às vozes 

revolucionárias, principalmente àquelas isoladas pelas densas e até então quase 

incomunicáveis matas da Sierra Maestra”. Além do mais, conforme o próprio Carlos 

Franqui (1976) viria admitir:  

 

sabíamos que trincheras de ideas eran otra forma eficaz de hacer la 

guerra: Che, Fidel, Frank, Hart y yo entre otros, coincidíamos en lo 

decisivo de la propaganda. Con una mínima destrucción física y una 

máxima destrucción psicológica nosotros vencimos al ejército de Batista y 

sus cuerpos represivos.  

 

Essa declaração de Franqui é expressiva, pois concilia a relevância do 

poder da mídia com a ideia-modelação consciente tanto da propaganda do 

movimento guerrilheiro como também da mitificação da figura de Fidel Castro. Foi 

então nesse cenário de conflito midiático que se inseriu o fotojornalista Enrique 

Meneses, cujo trabalho para Paris Match contribuíra para forjar o herói do povo 

cubano.  

 

De Paris Match para o mundo 

 

Segundo o fotojornalista Enrique Meneses (2009), em sua época “Paris 

Match tiraba 3.5 millones de ejemplares y Life el doble”. Sua reportagem sobre a 

Sierra Maestra foi dividida nos números 470 e 471, nos dias 12 e 19 de abril de 1958, 

respectivamente. A edição do dia 19 levava a seguinte capa como atesta a figura 1. 

Nesta imagem aparece Fidel com seu traje de guerrilha verde-oliva em algum lugar 

ermo da Sierra apontando a pistola com a mão direita para um alvo inacessível à 

visão do leitor. A respeito desse registro fotográfico Meneses (2009) nos revela o 

seguinte:  

 

[...] aparece Fidel Castro probando una pistola de una señora que le 

habían enviado de regalo a Celia Sanchez en la Navidad 1957 (yo estaba 
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allí desde principios de diciembre). Este número 471, además de las 4 

páginas de portada y contraportada, llevaba un reportaje de 16 páginas (8 

de las cuales a todo color) sobre la Exposición Internacional de Bruselas. 

El hecho de que mi foto de portada fuese Fidel Castro prueba que utilicé 

color en la Sierra Maestra. La escasez de publicidad en color era la que 

marcaba la pauta a la hora de elegir reportajes en color, no que no los 

hubiera.  

 

 

 

 

Esta fala de Meneses nos sinaliza dois aspectos interessantes: ora a 

preferência da revista por fotos coloridas, que aos poucos eram introduzidas nas 

décadas de 50 e 60 no jornalismo em geral e, a disponibilidade material que o 

fotógrafo dispunha no momento. Do ponto de vista tecnológico, a fotografia, desde 

sua criação, passou ao longo das décadas por mudanças físico-químicas 

substanciais que influíram na relação do fotógrafo com o objeto fotografado. Ao que 

tudo indica, na época de Meneses, o fotógrafo carregava consigo duas câmeras, uma 

Figura 1. Foto de Enrique Meneses. Capa da Paris Match, nº 471 de 19/04/1958. Legenda: FIDEL CASTRO LE 

MAQUISARD. Robin des Bois dans la Sierra, Fidel Castro a lancé un ultimatum au président cubain Batista. 

Le combat des desperados a commencé dans La Havane à feu et à sang. Fonte: Google Imagens. 
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para registro de fotos coloridas - como a foto da capa da Paris Match (foto 1) - e 

outra para fotografias em preto e branco14.  

Introduzir ou subtrair elementos de uma fotografia podem alterar 

significativamente o primeiro sentido que a fotografia teria sido capturada e/ou 

pensada por quem a registrou. No caso da introdução de uma legenda, a fotografia 

deixa de ser objeto de livre interpretação por quem a recebe, para então, tomar 

contornos interpretativos mais delimitados, isto é, ela passa a ter uma compreensão 

direcionada.  

No caso desta foto de capa, a legenda localizada logo abaixo da fotografia, 

no canto inferior esquerdo, ancora a figura de Fidel a dois elementos históricos: o 

maquisard e o mítico Robin Hood. No primeiro caso, o guerrilheiro cubano que subiu 

a Sierra Maestra em 1956, tem sua imagem associada a franceses que durante a 

Segunda Guerra Mundial escapavam para as montanhas por dois principais 

motivos: evitar o serviço militar obrigatório na França de Vichy e trabalhar para os 

alemães.  Nesse ínterim os maquisard também organizavam grupos de guerrilha e 

investiam contra grupos nazis nas cidades e nos campos15.  

Por outro lado, infinitas são as versões narradas para o público infantil do 

ousado herói das florestas, que lidera um grupo de fora-da-lei que roubavam dos 

ricos para dar para os pobres. Além da ousadia como atributo e da nobreza de sua 

causa, que talvez tenham sido evocadas a Fidel, consoante com o conto infantil, 

podemos ainda considerar outra semelhança entre o personagem mítico e o real, o 

verde-oliva da roupa de Fidel junto com o boné. Ambos representam elementos 

típicos da figura de Robin Hood e que em virtude da fotografia colorida de Meneses, 

Fidel passou a carregar consigo tamanha semelhança representacional. 

A estratégia da revista de aproximação do leitor com a imagem de Fidel 

ficava patente ao observarmos os recursos que utilizava, ou seja, valer-se de 

                                                           
14
 Conforme o documentário 100 miradas de Enrique Meneses (produzido pela fundação que leva seu nome), num dado 

momento o fotógrafo diz que ao iniciar sua jornada como fotojornalista partira da Espanha com uma Olympus 1954. Segundo a 
descrição do fabricante essa era uma câmera de baixo custo na época e possuía uma lente de 75 milímetros F3.5 o que 
possibilitava maior entrada de luz e consequentemente menos tempo de exposição para o registro, ou seja, essa câmera 
possibilitava que fossem capturadas fotos mais dinâmicas. 
15
 Para evitar a captura e deportação para a Alemanha, tornaram-se cada vez mais organizados. Além disso, considera-se que 

cerca de “10 % de los republicanos (varones) españoles que quedaron exiliados en Francia” e que haviam lutado na Guerra Civil 
Espanhola “participaron a la liberación de este mismo país” (ORTIZ, 2010,p.11). 
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personagens históricos e literários, assim como recorrer ao tom dramático e 

apelativo da situação cubana que estaria tomada por fogo e sangue. Além do mais, 

revelava a discrepância daquilo que ulteriormente fora tomado pelas lentes de 

Meneses com o sentido que a legenda concedeu a leitura da imagem. Porém, de 

acordo com o estudo de Chenu (2010) sobre as capas da Paris Match entre 1949 e 

2005, os dados coletados revelaram que 85% dos assuntos presentes nelas 

envolviam personalidades que poderiam ser identificadas pelo nome, como foi o 

caso de Fidel Castro.   

Depois de estampada na capa da Paris Match, “em primeira mão”, as 

fotografias de Meneses rapidamente ganharam espaço em outras revistas do 

mundo
16

. “Durante tres semanas casi consecutivas, mis fotos fueron apareciendo en 

la célebre revista francesa pero también la adquirieron numerosas publicaciones 

del mundo entero”(MENESES, 1995, p.240). Como o próprio Meneses declarou suas 

fotografias estavam conquistando outros espaços na esfera internacional e nacional, 

contudo cabe-nos compreender como essas imagens foram reapropriadas por 

esses outros meios. Como tal empreendimento demandaria uma pesquisa muito 

mais acurada, nos centramos em intervenções da própria Paris Match, e da revista 

brasileira O Cruzeiro. 

 

Do Robin Hood ao matador de criancinhas 

 

Como já foi dito, as fotografias de Meneses tornaram-se mundialmente 

conhecidas, e, do outro lado do Atlântico elas também ganharam seu espaço na 

revista brasileira O Cruzeiro.  

De acordo com a pesquisadora Ana M. Mauad (2005, p. 54) a revista O 

Cruzeiro foi lançada em 1928, com uma tiragem inicial de 50.000 exemplares, cifra 

bastante significativa para a época. No entanto, foi a partir da década de 1940 que a 

                                                           
16 Conforme González (2012) as revista Stern de Alemanha, Epoca da Itália, Schweizer Illustrierte de Zurich, Zondagsvriend da 
Holanda, Bonnier de Suécia, a própria Time e inclusive a cubana Bohemia, que vendeu meio milhão de exemplares na ilha.  
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revista incorporaria o padrão de qualidade das publicações internacionais, incluindo, 

desde então, nas suas primeiras páginas, um detalhado expediente, em que se 

podia constatar a especialização de seus serviços em vários departamentos, nos 

moldes das famosas revistas Life, Look, Paris Match, entre outras (Idem, p.155). 

Consolidando-se nos anos 50 como a mais importante revista semanal, os 

investimentos em 1956 aumentaram ainda mais a qualidade do seu padrão gráfico. 

Com efeito, a revista tornou-se mais colorida e as fotografias ocupavam grande 

parte das páginas. Seu objetivo primeiro era “mostrar o cotidiano de pessoas 

famosas do mundo da moda, atrizes, misses e personalidades políticas” (MUNTEAL, 

2005, p.93). 

Não por coincidência, o processo de declínio d‘O Cruzeiro se iniciou quando 

a revista Manchete, em meados dessa mesma década, contratava os jornalistas que 

se demitiam d’ O Cruzeiro. Por certo, a revista Manchete aprimorou a qualidade 

gráfica para ficar cada vez mais colorida, atraente e fácil de ler. Suas tiragens 

podiam chegar a 200 mil exemplares por semana com o mesmo preço que sua 

concorrente. 

Do ponto de vista político, O Cruzeiro pendia para posições ideológicas 

conservadoras, alimentando verdadeira aversão aos monopólios de Estado, “a 

pretexto de salvaguardar os interesses dos capitais privados nacionais e 

estrangeiros”. (ANDRADE &CARDOSO, 2001, p.251) 

Logo após o triunfo da revolução cubana em 1959, a revista brasileira  

trouxe várias reportagens a seu respeito. Nelas o feito de Fidel e seus companheiros 

eram recorrentemente engrandecidos como foi o caso da edição do dia 17 de janeiro 

de 1959. Na curta reportagem sobre a revolução, em duas páginas distintas 

aparecem duas fotos, cujo tamanho predomina sobre o texto escrito, com Fulgencio 

Batista à esquerda com o dedo em riste, braço levantado, falando ao microfone, 

noutra, Fidel Castro empunhando uma arma e fazendo pontaria
17

. 

                                                           
17 Essas fotografias d’ O Cruzeiro também foram objeto de estudo do historiador brasileiro Rafael Baitz, na obra Um continente 
em foco: a imagem fotográfica da América Latina nas revistas semanais brasileiras (1954-1964). 
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Note-se que esta fotografia é similar a que foi capa da Paris Match em 1958, 

porém nesta cuja autoria provavelmente também seja de Enrique Meneses, o único 

elemento distintivo entre ambas é o ângulo em que Fidel foi fotografado. Não se 

sabe ao certo como essa fotografia parou nas mãos da redação d’O Cruzeiro, o fato é 

que não há crédito para o autor desta foto. Proposital ou não esse “equivoco” da 

revista, nos chama a atenção por sua intencionalidade expressa nesta montagem, 

onde duas fotos de contextos distintos são colocadas lado a lado formando assim 

uma única cena com Fidel apontando para Batista, impele a leitura de que a pontaria 

de Fidel possuía endereço certo, a ditadura de Batista. A chamada desta reportagem 

é: “Cuba disse adeus a 58 e ao seu ditador: Batista agora faz companhia a Perón” (O 

CRUZEIRO, 1959, p.96). E, nas legendas dessas fotografias a oposição de 

Batista/bandido e Fidel/mocinho são evidentes. Enquanto Batista é contraditório aos 

seus discursos e sua prática, “o herói de Sierra Maestra” angariara crédito com o 

“povo de Cuba e os democratas das Américas”, pois dera fim a uma ditadura (figura 

2). 

  

 

 

A imprensa brasileira, uns mais outros menos, era favorável à luta dos 

guerrilheiros até 1960, pois a viam como justa tentativa de redemocratização do 

país. No entanto, a proximidade e alinhamento do governo revolucionário aos ideais 

socialistas modificariam radicalmente suas opiniões sobre Cuba e os “barbudos”, 

Figura 2: Fotografias sem autoria. O Cruzeiro. Ano 31, nº 14, 17/01/1959. Legenda: “Falando ao povo, Batista 

elogiava as soluções democráticas e o respeito às normas legais, mas agia de outro modo. Cuba sabia. 

Fidel Castro, o herói de Sierra Maestra, a quem o povo de Cuba e os democratas das Américas ficam a 

dever a queda de uma ditadura”. Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

como eram carinhosamente denominados pela mídia nacional. Tal como suas 

opiniões, as narrativas fotográficas seriam rearranjadas. Se num primeiro momento 

Fidel foi considerado a esperança da sociedade cubana, num outro instante, será 

também seu mais vil inimigo.  

O desembarque na Baía dos Porcos, em abril de 1961, e o embargo 

econômico à ilha foram as principais reações ianques à revolução. A derrota sofrida 

pelos invasores impactou não apenas Cuba, mas toda América Latina. Para muitos 

latino-americanos, a Baía dos Porcos “reforçou a crença enraizada de que nunca se 

podia confiar nos Estados Unidos” e a invasão mostrara também que esse vizinho 

“não era todo-poderoso quanto outrora parecera” (GOTT, 2006, p.219). 

Porém, essa visão não parecia ser compartilhada pela revista O Cruzeiro 

que na matéria do dia 6 de maio de 1961, responsabilizava Fidel Castro pela invasão. 

Sob o título “Castro joga o mundo em Cuba”, a matéria acusava-o de ter “aceso um 

estopim que poderia fazer o mundo inteiro explodir” (Cruzeiro, 1961, p.12). Mesmo 

reconhecendo que os invasores tiveram o apoio dos EUA, os rumos que fossem 

dados a Cuba determinariam as “relações entre os EE.UU e as nações ‘abaixo do Rio 

Grande’” (Idem, p.12) 

Em 22 de setembro de 1962, a revista publicou matéria com o título: “Nós 

derrubaremos Fidel”. O teor da reportagem era a indignação do povo cubano com 

seu mais novo tirano.  
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Desta vez o crédito das fotografias foi atribuído ao fotógrafo cearense 

Indalécio Wanderley (1928-2001), ou mais conhecido como “fotógrafo das misses”. 

Essa atribuição nos é contestável, pois como vimos há mais probabilidade dela ser 

de autoria de Meneses. Aliás, vale sublinharmos outro ponto importante, como se 

pode perceber a foto à direita é a mesma que fora utilizada há três anos pela 

mesma revista. Porém, com conotações de sentido diferentes daquela. Isso quer 

dizer que as fotografias de Meneses foram reenquadradas em contextos históricos 

distintos para atender aos ideais da revista. 

 No jogo feito pela edição, a foto principal que ilustra essa matéria mostra 

Fidel mirando sua arma para uma mulher e uma criança em seu colo (figura 3). Esta 

foto, da maneira que foi apresentada, era inegavelmente pejorativa. Fidel era o 

tirano que sustentava seu poder graças às armas, fazendo pontaria ao povo de 

Cuba. Em síntese, a partir das intenções e montagens das revistas, Fidel passou de 

paladino da democracia a vilão e ameaça ao próprio povo. 

   

Considerações Finais 

 

Figura 3: Segundo a revista as fotografias são de Indalécio Wanderley. O Cruzeiro. Ano 34, n. 50, 22/09/1962. Na 

fotografia da esquerda lê-se no canto inferior à esquerda a seguinte legenda: O pior drama de Cuba fidelista 

recai nas crianças. Os pais entregam os filhos a desconhecidos para que êstes os conduzam a um destino 

melhor, nas praias da Flórida. Do lado direito: Fidel está perdendo substância de popularidade. Transferiu os 

comícios da Plaza Cívica para logradouro menos em Santiago de Cuba. Motivo: a pouca afluência de pessoas. A 

fome. A baixa produção, o terror transformaram o ídolo em monstro. Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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Esse breve exercício de análise de fotografias teve como objetivo trabalhar a 

fotografia de Enrique Meneses fotógrafo espanhol, que pode durante quatro meses, 

conviver com os guerrilheiros cubanos e contribuir à sua maneira para a luta contra 

Fulgencio Batista. Conjuntamente tentou-se ligeiramente apresentar a construção, 

representação e reapropriação de sua fotografia na revista brasileira O Cruzeiro.  

Pode-se perceber que a conotação positiva que implicou Paris Match, 

embutindo-lhe atributos como maquisard e o Robin Hood (roubar ao rico para dar ao 

pobre), não fugia de seu objetivo primordial, isto é, fomentar a empatia do 

consumidor. Já n’O Cruzeiro, essa mesma fotografia tivera conotações distintas nos 

anos de 1959 e 1962. Além do mais, nota-se que ambas as revistas realçaram a 

figura de Fidel como líder supremo pré e pós revolução. O reforço da figura do 

guerrilheiro converteu Batista no mal oficial, incidindo na brutalidade do regime, sua 

corrupção e censura.  

Como observamos, ocupar espaço na imprensa era uma estratégia 

consciente, com palavras e poses medidas que jornalistas e os meios de 

comunicação reproduziam. O dualismo Batista/mau-Fidel/bom foi constante na 

imprensa do momento, exceto por aquelas filiadas ao regime batistiano. As ações 

então não eram questionadas porque o objetivo era derrotar ao tirano e os 

argumentos convenciam em especial àqueles que levavam fotografias.  

Quanto à Meneses, embora tenha presenciados tantos outros eventos e 

personalidades importantes da história após sua passagem por Cuba
18

, sua carreira 

seria marcada por esse evento, como revela em entrevista à revista espanhola 60 y 

más (2007): “Todo el mundo me conoce más por ese tema que por otros”. Aquele 

que um dia monumentalizou Fidel, passou a ser reconhecido primordialmente por 

esse trabalho. Sendo assim, a prática fotográfica pode estabelecer uma relação 

bidirecional de construção de ambos os personagens, sem os mesmos pesos 

obviamente, mas que fora importante para ambos. Se de um lado aquele que 

empunhava armas e ideais pode ser reconhecido e mitificado internacionalmente 
                                                           
18
 Martin Luther King, Dalí, el Egipto de Nasser; personagens populares, Charles Aznavour, Henry Fonda, Marlon Brando, Luis 

Miguel Dominguín, Bob Dylan, Alfred Hitchcock o Tippi Hedren, también bodas reais como as de d. Juan Carlos e dona Sofía, e 
a de Balduino e Fabiola, entre outros. PRADA-VÁZQUEZ, Javier. Enrique Meneses. La vida de um reportero. Revista 60 y más. 
27 mai. de 2015. Acesso em 30 de jan. de 2017. Disponível em: 
http://www.imserso.es/60mas_01/mayorguia/IM_095304?dDocName=IM_095304 
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através de fotografias, essas por sua vez, puderam alçar a carreira do responsável 

por elas, alocando-o no cânone dos maiores fotógrafos espanhóis dos últimos 

tempos.   

 

Fontes 
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A Caracterização de Charlie Brown: Suas reflexões no “Muro” 
 

Caroline Vieira SANTOS1 

Maria Isabel BORGES2 

 

Resumo: Charlie Brown, criação de Charles Schulz, é apresentado nas 

introduções de diversas coletâneas como garotinho adorável e preocupado com o 

sentido da vida (KEILLOR, 2010). Observamos um conformismo de viés estoico em 

relação à vida, frequentemente tematizada quando ele se apoia no muro, inclusive 

encontrando um sentido para a existência dos braços. Neste trabalho, os objetivos 

são: a) esboçar as representações de mundo de Charlie Brown e b) relacionar com a 

construção identitária de si mesmo, de modo a influenciar na maneira como seus 

amigos devem perceber o mundo e nele se posicionar. O objeto de análise são as 

tiras em que Charlie Brown faz suas reflexões apoiado no muro, todas publicadas na 

coletânea “O melhor de Peanuts” (2015), da editora L&PM. A noção de representação 

se baseia nas ideias de Rajagopalan (2003). Para as questões identitárias, são 

utilizados os trabalhos de Bauman (2007), Hall (2000) e Woodward (2000). Charlie 

Brown se posiciona como um sábio resignado que aceita os sofrimentos e os 

infortunos vividos cotidianamente. 

 

Palavras-chave: Representação, identidades, Charlie Brown. 

 

Considerações iniciais 

 

                                                           
1
 Graduanda do curso de Letras-português da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Colaboradora do projeto de pesquisa 
“Gramática, pragmática e tiras: em busca da organização gramatical de fato e valor”, coordenado pela Dra. Maria Isabel 
Borges. Membro do grupo de pesquisa “Quadrinhos e análise linguística. Contato: <carolinevsantos@hotmail.com>. 
2
 Orientadora e coautora deste trabalho. Doutora em Linguística. Docente da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Coordenadora do projeto de pesquisa “Gramática, pragmática e tiras: em busca da organização gramatical de fato e valor” 
(8832) e do projeto de extensão “Disque-Gramática” (1888). Líder do grupo de pesquisa: “Quadrinhos e análise linguística”. 
Contato: <belborges1@hotmail.com>. 
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Neste trabalho, os objetivos são: a) esboçar as representações de mundo de 

Charlie Brown e b) relacionar com a construção identitária de si mesmo, de modo a 

influenciar na maneira como seus amigos devem perceber o mundo e nele se 

posicionar. O objeto de análise são as tiras em que Charlie Brown faz suas reflexões 

apoiado no muro, todas publicadas na coletânea “O melhor de Peanuts” (2015), da 

editora L&PM. 

Charlie Brown, criação de Charles Schulz, é apresentado nas introduções de 

diversas coletâneas como garotinho adorável e preocupado com o sentido da vida e 

também como um estoico (KEILLOR, 2010). Ao lado desse último traço, optamos por 

compreender qual a relação entre o estoicismo e a personagem Charlie Brown. De 

fato, ele possui um olhar filosófico de viés estoico sobre a vida? De que maneira? 

Como isso se conecta com os recursos da linguagem quadrinística? E de que forma 

podemos estabelecer possíveis relações entre linguagem dos quadrinhos, 

características do gênero “tira cômica” e pensar sobre a organização gramatical? 

Nesse sentido, os aspectos trazidos aqui constituem parte das reflexões 

feitas no projeto de pesquisa “Gramática, pragmática e tiras: em busca da 

organização gramatical de fato e valor”. Nesse projeto, o foco é estabelecer 

conexões entre a linguagem dos quadrinhos e a organização gramatical. Por meio 

da tira cômica e de outros gêneros quadrinísticos, podemos observar o 

funcionamento do português brasileiro a partir de textos reais e situados em 

contextos que sobrepõem os limites dessa língua como sistema. Dessa forma, 

esperamos contribuir com certa ausência de conhecimentos sobre a linguagem dos 

quadrinhos (VERGUEIRO, 2004; RAMOS, 2010) 

Prosseguindo, apresentamos alguns pontos biográficos de Charles Schulz, 

do estoicismo, da construção identitária e da representação. Apresentadas nossas 

opções teóricas, analisamos x tiras cômicas, destacando a conexão entre linguagem 

dos quadrinhos, estoicismo como um traço identitário e organização gramatical 
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Alguns dados biográficos3 

 

Charles Monroe Schulz nasceu no dia 26 de novembro de 1922, na cidade de 

Minneapolis, estado da Califórnia, Estados Unidos. Era filho de uma dona de casa 

chamada Dena Schulz e de um barbeiro alemão chamado Carl Schulz. Cresceu na 

cidade de Saint-Paul, em Minnesota. 

Era um adolescente muito tímido e solitário e, logo após a morte da mãe 

em fevereiro de 1943, se alistou no Exército dos Estados Unidos. Dois anos depois, 

embarcou para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial, como líder da 

esquadra de infantaria da 20ª Divisão Blindada dos Estados Unidos, conheceu todos 

os horrores de uma guerra e voltou mais desiludido com o gênero humano. 

Depois de deixar o exército em 1945, começou a trabalhar como professor 

de arte em Art Instruction Inc., elaborando seus desenhos nas horas vagas. Seus 

primeiros desenhos publicados foram a pedido de Robert Ripley em sua coluna 

"Ripley´s Believe It or Not!". Entretanto suas primeiras tiras de cômicas regulares, 

chamadas de “Li´l Folks” passaram a ser publicadas entre 1947 e 1949. 

Em 1948, vendeu a sua história ao Saturday Evening Post. No ano seguinte, 

começou a publicar suas tiras para United Features Syndicate, quando suas tiras 

receberam o nome de “Peanuts”. As tiras apareceram pela primeira vez em 2 de 

outubro de 1950 e, com o tempo, acabaram convertendo em uma das mais 

populares de todos os tempos. 

Charles Schulz sofreu um infarto em novembro de 1999 e, em seguida, 

descobriu um câncer que havia desenvolvido uma metástase. Pouco tempo depois, 

em 12 de fevereiro de 2000, morreu de um infarto agudo do miocárdio. Foi enterrado 

no Cemitério Pleasant Hill, em Sebastopol. 

Charlie Brown, personagem central de Peanuts, apresenta grandes 

semelhanças com Schulz, levando este a questionar se as tiras seriam uma 

                                                           
3 Todos os dados biográficos trazidos na seção em questão se baseiam em: MICHAELIS, David. Schulz & Peanuts: a biografia 
do criador do Snoopy. São Paulo: Seoman, 2015. 
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autobiografia, pois apresentam alguns acontecimentos que são referências a fatos 

de sua vida. Dessa forma, Charlie Brown seria o próprio Schulz na infância, um 

menino cujo pai falava alemão em casa e tinha uma barbearia, assim como o pai de 

Charlie Brown e que, por ter entrado na escola um ano antes que o adequado na 

época, sempre foi o menor da classe. E, por isso, sofria rejeição dos colegas de 

classe e ia mal nos esportes. 

Apesar das semelhanças, Charlie Brown e sua turma foram criados em um 

período histórico marcado pelos grandes avanços tecnológicos, científicos e até 

mudanças culturais, tendo sua ascensão em uma época caracterizada como anos 

rebeldes, por causa da liberdade de expressão, principalmente, na música e por 

movimentos sociais. Também é considerado uma produção quadrinística pensante. 

Alguns das personagens da turma levam características marcantes e 

referentes ao período sócio-histórico, como Woodstock, um pássaro que é o melhor 

amigo de Snoopy, que leva o nome de um grande Festival ocorrido nos Estados 

Unidos, e Lucy, personagem bem presente e com personalidade bem forte, na 

maioria das vezes, era malvada com Charlie Brown, principalmente nos jogos de 

beisebol, e egocêntrica. 

 

Aspectos sobre o estoicismo 

 

Na introdução presente na coletânea de tiras cômicas “Peanuts completo” 

(2010), feita por Garrison Keillor, é apresentado a personagem Charlie Brown como 

um estoico. Isso se repete na biografia do criador da personagem, Charlie Schulz, 

para caracterizar o relato de uma determinada história de sua vida. 

No “Dicionário Houaiss da língua portuguesa” (HOUAISS, 2009), o termo 

“estoico” é “1 relativo ao estoicismo 2 que ou aquele que é adepto ao estoicismo 3 

que ou aquele que é rígido, firme em seus princípios 4 que ou aquele que se mostra 

resignado diante do sofrimento e do infortuno”, caracterizando não só a personagem 

mas também o criador como conformado com suas vidas. 
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Já na Filosofia, o Estoicismo é um movimento social ou moral que se divide 

em três fases. Possui a ética como núcleo central de orientação. Na primeira fase, 

denominada Estoicismo Antigo, centraliza-se na doutrina da ética. Já em sua 

segunda fase, caracteriza-se por ser um período mais eclético, denominado como 

Estoicismo Helenístico Romano. Finalizando, a terceira fase é de cunho mais 

religioso e denominada como Estoicismo Imperial Romano. (BRUN, 1986; 

ULLMANN, 1996; GAZOLLA, 1999) 

No “Dicionário de Filosofia” (ABBAGNANO, 2012), menciona-se que: 

 

[o Estocismo] compartilhou a afirmação do primado da questão moral 

sobre as teorias e o conceito de filosofia como vida contemplativa acima 

das ocupações, das preocupações e das emoções da vida comum. Seu 

ideal, portanto, é de ataraxia ou apatia... (ABBAGNANO, 2012, p. 437)  

 

Além disso, afirma-se que os fundamentos do ensinamento estoico podem 

ser resumidos, enfatizando a “exaltação da figura do sábio e de seu isolamento dos 

outros” (ABBAGNANO, 2012, p. 438). 

Para Ullmann (1996), o estoico parte do princípio “de o sábio se igualar a 

Deus” (ULLMANN, 1996, p. 17). Considera-se autossuficiente, à medida que sua 

virtude é suficiente para atingir a felicidade, cultivando, assim, sua perfeição 

intelectual e moral. Brun (1986) afirma que, “para o Estóico, o sábio é aquele que se 

submete de uma forma lúcida ao destino da razão” (BRUN, 1986, p. 96-97). 

O sábio para a Filosofia, segundo Abbagnano (2012), tem como 

característica primordial e fundamental a “serenidade ou indiferença em relação as 

vicissitudes ou aos movimentos humanos”, incluindo o isolamento, a 

impossibilidade de progresso, a autarquia — isto é, a autossuficiência — a renúncia 

e a consciência. O movimento do sábio de voltar o olhar a si mesmo e encontrar tudo 

em si se dá por meio da consciência. 

 

O filósofo estóico, nesse aspecto, é astucioso, e sua tarefa, hercúlea. Seu 

campo de ação delineia-se no ensinar — portanto, no uso do logos — 
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sobre a natureza universal e a singular, para que o homem possa 

escolher, do que lhe cabe, entre entrar em compasso com a totalidade e 

ser virtuoso, ou voltar-lhe as costas e padecer dos males. (GAZOLLA, 

1999, p. 73, grifo do autor) 

 

Sendo assim, o filósofo estoico pode ser considerado rígido por levar uma 

conduta de vida firme em seus princípios, caminhando contra o senso comum e por 

desconsiderar o presente, ignorando a construção de um futuro, ou seja, por aceitar 

suas condições de vida, visto como insensato e astucioso. 

Portanto, percebemos que o Estoicismo, oriundo da Filosofia Grega, é 

trazido à tona, nos dias de hoje, como uma caracterização de personalidades. No 

senso comum, “ao dizer que alguém é “estóico”, apontamos para uma qualidade de 

sua ação, uma boa qualidade, no caso. Queremos dizer de sua firmeza moral, de 

seu caráter incorruptível, de sua força diante dos reveses da vida.” (GAZOLLA, 1999, 

p. 12). Não se trata de um sábio e sim de aquele que possui toda a sabedoria. 

 

Apesar de o filósofo não se arvorar em sábio, ele tem o conhecimento dos 

princípios que ele mesmo suscitou e que o insensato não tem. Ele 

carrega, em seu dogmatismo, a autoridade para falar sobre a sabedoria e 

a insensatez. É ele quem explana a natureza humana, sua conformidade 

ou inconformidade com todas as coisas do mundo. (GAZOLLA, 1999, p. 75) 

 

Para Gazolla (1999), instaura-se um paradoxo, por exemplo, um “homem-

filósofo” situado em uma historicidade. Nesse sentido, não haveria o afastamento da 

realidade, além da dificuldade de diferenciar o pensar estoico das paixões, um 

princípio fundamental. 

Se o filósofo estoico passa por contradições naquela época, o que resta ao 

homem contemporâneo? A seguir, apresentamos alguns traços do sujeito pós-

moderno. 
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Construção identitária 

 

Nas visões de Woodward (2000), Hall (2003) e Bauman (2005), há um ponto 

de convergência quanto à relação entre identidade e globalização. As 

transformações, desde o final do século XX, vêm provocando a desintegração de 

nossas identidades pessoais, pois não nos vemos como “sujeitos integrados”, isto é, 

estamos perdendo nosso “sentido de si” mesmos. (HALL, 2003, p. 9) A crise de 

identidade se instaura, segundo Hall (2005), no “duplo deslocamento”, que 

desintegra o sujeito tanto na vida social e cultural quanto na sua vida individual. Já 

para Bauman (2005), a crise se dá na ambivalência de pontos contrários, gerando 

um conflito, e é um dos efeitos da globalização. 

Em meio aos conflitos identitários, há dependência mútua entre os sujeitos, 

de tal forma que: “Curto e grosso: ou nadamos juntos ou afundamos juntos.” 

(BAUMAN, 2005, p. 95) A delimitação do tempo e do espaço em fronteiras rígidas se 

dilui. Os sujeitos e a percepção sobre os sujeitos mudam. Nesse aspecto, reforça-se 

a percepção do sujeito histórico. 

Para Hall (2003, p. 8), o princípio para pensarmos a identidade na pós-

modernidade é a descentração no sentido de deslocamento e fragmentação. Além 

disso, Bauman (2005) aponta o acúmulo como princípio. Assim sendo, podemos 

dizer que a identidade se dá a partir de uma descentração que une: deslocamento, 

fragmentação e acúmulo. Pode, à primeira vista, ser contraditório conectar 

fragmentação e acúmulo. Entretanto devemos compreender a identidade como uma 

arena de lutas ou embates. 

 

A identidade — sejamos claros sobre isso — é um “conceito altamente 

contestado”. Sempre que se ouvir essa palavra, pode-se estar certo de 

que está havendo uma batalha. O campo de batalha é lar natural da 

identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no 

momento em que desaparecem ruídos da refrega. Assim, não se pode 

evitar que ela corte dos dois lados. (BAUMAN, 2005, p. 83-84) 
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Não podemos nos esquecer, por outro lado, que a noção de identidade nem 

sempre foi assim pensada. Já houve uma época em que se acreditava em um 

sujeito essencialista (ou cartesiano) cujas referências eram fixas. Posteriormente, a 

identidade do sujeito seria uma interação entre interno e exterior. Enquanto o 

primeiro sujeito possuía um centro fixo; neste, os centros se dividem em dois. 

(HALL, 2003) 

Para Woodward (2000), a identidade se caracteriza de forma múltipla. 

Seguem-se alguns traços dessa multiplicidade: 

1. “... a identidade é relacional” e é “... marcada pela diferença” 

2. “A identidade é sustentada pela exclusão...” 

3. “A identidade é marcada por meio de símbolos...” 

4. “... a construção da identidade é tanto simbólica quanto social.” 

5. “... a identidade nacional é marcada pelo gênero” (WOODWARD, 2000, p. 9-10, 

grifos da autora) 

Não é possível polarizarmos a identidade e a diferença, pois há uma 

interdependência, que ocorre via “sistemas simbólicos de representação”, sistemas 

de “exclusão social” e “sistemas classificatórios” (WOODWARD, 2000, p. 39-40). 

Por fim, não é possível igualarmos a identidade a um quebra-cabeças, pois 

não se dá de maneira teleológica, resultando em uma completude quando, por 

exemplo, se termina de montá-lo. Não há uma representação fixa e que funcione 

como uma referência para onde podemos chegar. “Podemos dizer que resolver um 

quebra-cabeça comprado numa loja é uma tarefa direcionada para o objetivo... O 

tempo todo você acredita que, ao final, com o devido esforço, o lugar certo de cada 

peça e a peça certa para cada lugar serão encontrados.” (BAUMAN, 2005, p. 55, 

grifos do autor) O construtor da identidade deve reunir as peças que já possui e os 

recursos disponíveis para construir sua identidade, uma bricolagem (“bricoleur” 

significa bricolagem, termo francês de Lévi-Strauss), “que constrói todo tipo de 

coisas com o material que tem à mão...” (BAUMAN, 2005, p. 55). 
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Noção de representação 

 

Quando se discutem questões sobre política, Bauman (2000, p. 27, grifos do 

autor) afirma que “... a grande questão não é o que deve ser feito, mas quem tem o 

poder e decisão para fazer”. Segundo Agesta (1986, p. 922), se o dever perde sua 

importância, então não se pode afirmar que a política visa a “satisfação”, sendo 

“considerada como um bem público”, mesmo que a política assuma “um caráter 

polêmico”. 

Se as incertezas e as dúvidas são fabricações sociais necessárias para a 

existência de um modo de viver, cabe ao sujeito pós-moderno conviver e se 

conformar com elas. Tal convivência e tal conformidade não propiciaram ao sujeito 

pós-moderno alcançar a felicidade ou a oportunidade de desfrutar somente os 

prazeres da liberdade, em vez disso, ele adquiriu também outros “mal-estares”, 

outras inquietações. Para Bauman (1998a, p. 10): 

 

Você ganha alguma coisa e, em troca, perde alguma outra coisa: a antiga 

norma mantém-se hoje tão verdadeira quanto o era então. Só que os 

ganhos e as perdas mudaram de lugar: os homens e as mulheres pós-

modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por 

um quinhão de felicidade. Os mal-estares da pós-modernidade provêm de 

uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança 

individual pequena demais. (BAUMAN, 1998a, p. 10, grifos do autor) 

 

O sujeito pós-moderno acreditou na possibilidade de ter tudo, de gozar de 

todos os prazeres e desejos, mas se esqueceu de que a completude, aliás, a 

plenitude seria impossível. Mais uma vez, segundo Bauman (1998a; 1998b), o sujeito 

pós-moderno continua insatisfeito, porque ele acreditou na possibilidade de ganhar 

tudo, sem nada perder. Esse autor salienta que “não há nenhum ganho sem perda” 

(BAUMAN, 1998a, p. 10). Além disso, não é possível garantir um “estado de 

satisfação” (BAUMAN, 1998a, p. 10, grifos do autor), quando se adquire a liberdade, 

na pós-modernidade. 
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Ainda com Bauman (1998b), seria possível assegurarmos a liberdade do 

sujeito pós-moderno, pautada na ética pós-moderna (BAUMAN, 1997), se 

construíssemos uma comunidade fundada em três princípios: “Liberdade”, 

“Diferença” e “Solidariedade”. 

 

Uma política inspirada pela sabedoria pós-moderna só pode ser orientada 

para a reafirmação do direito de os indivíduos livres se assegurarem e 

perpetuarem as condições da sua liberdade. 

A política pós-moderna, voltada, para a criação de uma comunidade 

política viável, precisa ser guiada ... pelo tríplice princípio de Liberdade, 

Diferença e Solidariedade, sendo a solidariedade a condição necessária e 

a contribuição coletiva essencial para o bem-estar da liberdade e 

diferença (BAUMAN, 1998b, p 256). 

 

Para Bauman (1998b), a negociação, propiciada pela política4, é o que 

possibilitaria a solidariedade e, consequentemente uma “liberdade segura”. Assim, 

com base nos estudos de Bauman (1997; 1998a; 1998b; 2005), não se pode falar de 

“bem público”, porque, no lugar da separação e da legitimação de pares em 

oposição — como bem e mal, público e privado, interno e externo, aberto e fechado, 

justo e injusto, moral e imoral, língua e fala, natureza e cultura, fato e valor, arte e 

ciência, racionalidade e irracionalidade, dentre várias outras dicotomias — passou-

se a admitir a fluidez, a transição, a mutabilidade e o jogo, em função do 

desmascaramento do instituído véu da fixidez, da estabilidade, da imutabilidade e da 

estrutura. Torna-se, portanto, impossível definir o que é bem público e o que é bem 

privado. Podemos dizer que, no lugar de público e de privado, há o jogo, a 

negociação no interior de uma “comunidade política”, segundo Bauman (1998b). Em 

outras palavras, a política não nega suas características humanas e polêmicas5, 

mas se articula com a escolha livre e não monitorada como na modernidade 

(BAUMAN, 1997), envolvendo uma ação intervencionista e, ao mesmo tempo, uma 

ação linguística (RAJAGOPALAN, 2003). 

                                                           
4 Para este autor, a política é um ato de intervenção, mas também de negociação. 
5 No sentido de negociação, de jogo, e não, de intrigas ou de conflitos. 
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Rajagopalan (2003) argumenta que a linguagem como sistema de 

representação e a política como “apresentação” “são apenas duas faces de uma 

mesma moeda” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 32, grifo do autor). Se a linguagem e a 

política se articulam e coabitam uma mesma posição, isso implica que: 

 

... a tese do representacionalismo é, ao mesmo tempo, uma questão 

política e lingüística — ou, quem sabe, política por ser lingüística e 

lingüística por ser política. Em outras palavras, segundo essa análise — 

por sinal, a que me parece mais interessante e capaz de explicar uma 

série de outras questões pendentes — a questão lingüística e a questão 

política seriam uma só (RAJAGOPALAN, 2003, p. 32, grifos do autor). 

 

A linguagem e a política interconectam-se, porque a representação 

linguístico-política ocupa a posição de um outro ausente. Esse ausente atribui-lhe o 

poder de circunscrever-se sócio-historicamente e configurar-se de maneira a 

testemunhar e a marcar uma presença ausente. Dito de outra maneira, quando há 

representação linguístico-política, tomamos uma posição não arbitrária e sempre 

circunscrita em uma ordem sócio-histórica, cuja função é presentificar um quem ou 

um quê não presentes — o outro ausente — constituindo a política de 

representação. Tal política não se fundamenta na determinação, pelo contrário se 

constitui sempre na combinação de um posicionamento em função dos aspectos 

sócio-históricos e também na concepção de “apresentação”, de maneira a haver 

uma representação em nome de alguém (RAJAGOPALAN, 2003). 

Rajagopalan (2003) salienta a dificuldade em se perceber o caráter 

politizante da linguagem, já que a própria linguagem ainda é vista como algo neutro, 

natural, especialmente, sob o ponto de vista de teóricos(as) defensores(as) das 

ideias estruturalistas e gerativistas. Ainda com relação ao caráter politizante da 

linguagem, Rajagopalan (2003, p. 33) afirma que há o envolvimento de escolhas, 

porque “a questão da escolha é geralmente reconhecida como questão-chave 

quando se discute política”. Contudo, a partir do envolvimento de escolhas, uma 

política de representação pressupõe a questão ética por meio de julgamentos de 

valor. Ou seja, as escolhas são feitas, visto que se classifica, por intermédio da 
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linguagem, a realidade social, a fim de posicionar-se em função de uma política que 

represente interesses, conveniências, relações de poder e de dominação. Isso 

mantém em imanência que: 

 

... a ética, e portanto toda atividade que envolve a política, envolve escolha. 

E a escolha pressupõe a existência de uma escala de valores, uma 

hierarquia. A questão da representação é uma questão política 

precisamente por envolver escolha. O difícil no caso é enxergar a 

presença da escolha quando o assunto é a representação lingüística. A 

tentação é pensar que é a linguagem que represente o mundo, sendo que 

nós, enquanto usuários da língua, estamos inteiramente à mercê das 

representações que nossa linguagem nos impõe (RAJAGOPALAN, 2003, p. 

33-34). 

 

Instala-se um jogo ético-político quando há, de um lado, escolhas feitas por 

sujeitos, via linguagem e, por outro lado, há influências da linguagem sobre os 

sujeitos, de forma a interferir no processo de (re)configuração das identidades pós-

modernas. Os sujeitos pós-modernos, por meio da linguagem, atuam, ocupando 

posições circunscritas sócio-historicamente, de maneira a reivindicar, a assumir e a 

negar identidades. Por trás dessa atuação dos sujeitos pós-modernos, há 

intervenções sobre a linguagem e, ao mesmo tempo, tal linguagem intervém sobre 

esses sujeitos. Dessa maneira, a noção de representação, no cerne da linguagem, 

não constitui um reflexo, um espelho, em vez disso se trata de uma 

atribuição/produção de sentidos, deslocamentos incessantes de significantes por 

meio de atos ético-políticos, de atos de fala e de atos de nomeação/predicação, já 

que “toda representação é política porque se constitui num ato de intervenção” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 120). 

Se a ética implica atos de escolha, se a política pressupõe atos de 

intervenção e se, por trás desses atos, há a admissão da performatividade da 

linguagem, podemos afirmar que, no interior de uma política de representação, há 

sempre um jogo ético-político. Além de pressupormos a interconexão entre ética e 

política, o jogo em questão envolve o processo de (re)configuração das identidades 
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pós-modernas, a partir do caráter performativo da linguagem, e constitui-se no 

âmbito de uma política de representação. 

 

ANÁLISE 

 

A coletânea “O melhor de Peanuts”, organizado e traduzido por Alexandre 

Boide, publicado pela editora L&PM no ano de 2015, conta com 136 tiras cômicas. 

Nelas, o muro é apresentado em, pelo menos, uma das vinhetas, trazendo a 

reflexão da personagem Charlie Brown.  

As tiras são divididas por temas e, após a quantificação, observamos um 

total de cinco tema. Em cada tema, contém um determinado número de tiras, 

apresentando como espaço o muro. Portanto, no tema denominado “Vivendo e 

aprendendo”, é o que apresenta maior número de tiras, totalizando em 69. Em 

“Alegrias e tristezas”, existem 31 tiras. Em “Aventuras e brincadeiras”, contêm 

apenas 6 tiras com uma das vinhetas apresentando muro. Em “Amizade e 

convivência”, são 14 tiras e, por fim, em “Amor”, há 16 tiras cômicas. 

Percebemos, assim, que, a partir dos temas e até dos próprios números 

contabilizados, já é possível de notarmos o muro como um caracterizador de um 

momento de reflexão de vida de Charlie Brown, pois são tiras que o mostram como 

um garoto infeliz, solitário, medroso e conformado com a vida que tem. Revela-se 

que é realmente um garoto de princípios estoicos. 

 

 

Tira 1 — O primeiro aparecimento do muro na seleção de tiras Fonte: Schulz (2015, p. 24) 
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Logo na primeira tira em que encontramos o muro, em apenas uma 

vinheta, com traços bem simples e pouco característico, já notamos um Charlie 

Brown com expressões e gestos próprios de um pensador. Sua boca com uma linha 

reta representa a apatia, assim como seu companheiro de cena que apresenta 

traços de desânimo. Mesmo com o movimento, as duas personagens mantêm suas 

expressões. Na tira 1, Charlie Brown já se posiciona e assume ser um perdido, isto 

é, não se encontra nos meios sociais e afirma que, mesmo entrando para uma 

turma, continuaria sem o seu espaço. 

 

 

 

Tira 2 — A presença do muro em todas as vinhetas 

Fonte: Schulz (2015, p. 106) 

 

Nessa tira, encontramos o muro em todas as vinhetas, já mais 

característico, como o muro de tijolos. Porém permanece a expressão e trejeitos de 

Charlie Brown que nos remete ao ato de pensar e/ou analisar. Encontramos, na 

última vinheta, alguns traços ao lado dos olhos de Charlie Brown, uma ênfase à 

frustação em sua conclusão, pois ele se conforma com o seu erro. Além do advérbio 

“mais” presente em sua fala, mostra-nos que não foi o único ano em sua vida que 

ele arruinou. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 

Tira 3 — Charlie Brown se conforma com a não infelicidade 

Fonte: Schulz (2015, p. 232) 

 

Mais uma tira em que encontramos o muro durante todo o movimento, 

presenciamos a apatia dele juntamente com a aceitação de ser uma criança infeliz. 

Na primeira vinheta, Linus, amigo que se apresenta constantemente em cenas no 

muro, pergunta a Charlie Brown qual seria a coisa que mais ele mais deseja na vida, 

se seria a felicidade, por exemplo. Charlie Brown responde que ser feliz seria pedir 

demais, pois não ser infeliz já é o suficiente. 

 

 

Tira 4 — Ser adulto é ser solitário 

Fonte: Schulz (2015, p. 37) 

 

Nessa tira, reparamos que há um movimento: primeiramente, as 

personagens se encontram sentadas; em seguida, Charlie Brown está em pé, para, 

na terceira vinheta, estarem ambas junto ao muro, o que nos leva a considerar que 

o muro é o local onde ele reflete sobre sua vida e se aceita ou assume ser quem ele 

acredita que seja, independentemente da reação de seu companheiro, o qual se 

mostra atento a suas falas. 
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Na mesma tira, vemos um Charlie Brown consciente de seu futuro. Mas ele 

leva em consideração o momento em que vive e pressupõe que continuará da forma 

atual. A solidão é uma característica presente em diversas tiras nas quais Charlie 

Brown está com alguém junto ao muro. 

Outra característica que Charlie Brown apresenta diante do muro é o ser 

medroso. 

 

 

Tira 5 — O medo 

Fonte: Schulz (2015, p.103) 

 

Conversando com seu amigo Linus, uma concordância é observada em 

relação à dureza da vida, isto é, complicada, difícil para duas crianças. Após 

concordar com o amigo, Charlie Brown apresenta uma esperança para aquele, 

informando sua nova filosofia de vida: vivenciar um medo por vez, diariamente. Isso 

nos leva a pensar que Charlie Brown tem muitos medos e que, possivelmente, já 

sentiu esses diversos medos em conjunto. Também podemos supor que são esses 

medos que tornam a vida dele mais difícil. 

Foram analisadas mais de 130 tiras que continham o muro. Algumas delas 

estavam presentes em apenas uma vinheta, reforçando a ideia de reflexão de vida 

após um movimento, momento em que Charlie Brown usa seus braços como apoio 

para sua cabeça e reflete sobre a dúvida, o comentário ou a pergunta de quem se 

encontra com ele, muitas vezes, Linus ou Lucy. 

Também foram encontradas diversas características de Charlie Brown em 

momentos que aceita ser um fracassado ou derrotado. Em outras situações, 

posiciona-se como um observador dos acontecimentos à sua volta. Nessas 
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situações, ele se apresenta como um desiludido da vida. São as vezes em que Lucy 

se mostra superior a Charlie Brown, enfatizando-o como fracassado. Há vários 

momentos em que as personagens presentes na tira refletem sobre o tempo 

passado, presente e/ou futuro. 

 

Considerações finais: algumas reflexões de Charlie Brown no 

muro 

 

A busca pela noção de Estoicismo e suas características no âmbito filosófico 

nos permitiu, até o momento, fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, 

pensar a personagem Charlie Brown como estoico é possível, desde que, no 

mínimo, na dualidade: entre a percepção do senso comum e a filosófica. Com base 

em Gazolla (1999), quando apresenta a primeira percepção, Charlie se posiciona 

como estoico, porque age desse modo nas tiras cômicas. Sua forma de pensar a 

vida seria tida como constante e à mercê das “tentações” da vida, as chamadas 

“paixões” na Filosofia. Na primeira tira, observamos que a personagem em questão 

se vê como um sujeito à margem do mundo em que vive. Para tanto, diz ser um 

“perdido”. 

De certa forma, se considerarmos o olhar do senso comum a respeito, já 

nos apresenta um traço do sábio, uma vez que, filosoficamente, a percepção de 

sábio vai ao encontro de um afastamento da realidade na qual está situado. Ao 

contrário do que se mostra no senso comum, não seria um traço somente estável, 

mas também não seria fruto de uma ausência de contradição. Sob a visão de Gazolla 

(1999), atuar como estoico é também abarcar um paradoxo em se apresentar, de um 

lado, como um ser corpóreo — portanto, histórico — e, de outro, como observador 

das questões humanas. O próprio estudioso questiona como isso é possível em um 

sujeito que se coloca como estoico. 

Considerando a perspectiva pós-moderna de sujeito e representação, 

configura-se um sujeito que rompe com a concepção essencialista de sujeito (ou 
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cartesiana), capaz de ser racional, estável, inabalável quanto a seus princípios. De 

fato, Charlie Brown atua como observador da vida e, simultaneamente, avaliador 

dela e de si mesmo quanto a seu lugar no mundo. Sempre se questiona a respeito. 

Nas tiras apresentadas, observamos que esse deslocamento daquilo que seria 

posicionar-se como sujeito histórico, participante de uma realidade, sendo por ela 

influenciada, sem deixar de nela agir, tudo não se identifica com um grupo e não 

aceita a proposta de Linus (tira 1). Vê a sobrevivência como um erro (tira 2), o que 

nos mostra uma percepção negativa sobre si mesmo (uma contradição em relação à 

visão comum), um traço de humildade e de descrença de que haja uma felicidade 

(tira 3). Para ele, basta “não ser infeliz”. À primeira vista, trata-se de uma 

equivalência, já que “ser feliz” é “não ser infeliz”. No entanto, não se vê digno de uma 

felicidade, talvez por causa de uma utopia na visão de Charlie ou por ver que seus 

posicionamentos, suas ações e reações no mundo não se resultaram em felicidade; 

ou ainda, sua percepção de deslocamento desse mundo (um traço identitário visto 

na tira 1) constitui uma condição da posição em que assume como agente e 

observador-julgador desse mundo. Portanto, no dizer de Bauman (2005), a 

constituição identitária nada mais é do estar em uma arena de conflitos. Também é 

possível, considerando as características trazidas sobre o sujeito pós-moderno 

anteriormente, que tudo isso pode ser agenciado no sujeito por questão de acúmulo 

e de constante deslocamento dos lugares em que ocupa no mundo. Mais uma vez, a 

percepção de estoico está mais em consonância com a pós-modernidade do que 

com a concepção de sujeito essencialista, visto que o Estoicismo surgiu numa época 

na qual as âncoras sócio-históricas seriam determinadas e constantes. Não 

podemos nos esquecer de que Charlie fala a partir de um momento pós-moderno e, 

por isso, os questionamentos sobre si mesmo no mundo e as avaliações desse 

mundo tratam de “coisas” deste tempo. Outro traço se soma: condição humana 

infeliz. 

Na terceira tira, colocar-se como solitário reforça um traço de sábio na 

identidade de Charlie, sob o olhar filosófico. Assim, posicionar-se não resulta em 

algo positivo. Na última tira, a percepção de dureza da vida nos sinaliza um 

pessimismo quanto ao futuro, já apresentado na segunda tira. Implicitamente, 
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podemos dizer que Charlie se pergunta: por que e para que viver? Nesse ponto, 

podemos dizer que um resgate do sujeito cartesiano reaparece: se penso, logo 

existo. Viver, portanto, e negar isso nos sinaliza de que reconhece, pela negação, 

uma posição no mundo, uma existência muito mais em contradição do que estável. 

A existência humana e sua própria se dá pela negação, por aquilo que não é, pela 

diferença. 

Como já dito por Woodward (2000), identidade e diferença se dão na relação 

mútua e interdependente e também um dilema sem perspectiva teleológica, quando 

relacionamos com a ideia de Bauman (2005) de que o quebra-cabeças identitário 

não garante completude. No caso de Charlie, não está em sua perspectiva alcançar 

tal completude. Basta-lhe “não ser infeliz”, porque “ser feliz” é acreditar num futuro 

em que o sujeito possa ser completo, inteiro, incluindo a resolução de dilemas. Por 

isso, é complicado negar a dureza da vida (tira 4). 

De tudo isso e pensando sobre a representação no sentido pós-moderno, a 

vida que experimenta constitui um problema sem solução, para Charlie. Quando no 

muro, em especial, não há uma motivação para que encontre um lugar no mundo de 

onde possa ver as questões humanas de maneira clara. A personagem escolheu 

posicionar-se como solitário, humilde (no sentido de certo conformismo e 

submissão das condições da vida que ele possa experimentar), infeliz e real (porque 

pela negação da felicidade, acaba percebendo que ocupa uma posição no mundo). O 

muro, portanto, simboliza não só as escolhas feitas por Charlie, como também noz 

apresenta as consequências, já que ele “prevê” ações e reações. No sentido de 

Rajagopalan (2003), a personagem presentifica o futuro. Podemos dizer que Charlie 

fala em nome de um futuro, porque age como um sábio à margem das paixões 

humanas. 

Assim sendo, a “escala de valores” de que fala Rajagopalan (2003) pode ser 

percebida quando Charlie coloca no topo a aceitação de “não ser infeliz”. Por isso, 

confirma-se o ponto de vista de Gazolla (1999) de que a posição de sábio não é um 

ideal do estoico. Ele não se sente feliz, mesmo questionando essa condição; 

conforma-se. A contradição caraterística do sujeito pós-moderno pode nos sinalizar 
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que ele não almeja, inclusive Charlie, agir como pensante sobre a vida, porque isso 

não nos torna felizes. Aceitamos logo que estamos à mercê daquilo que está fora de 

nós, naquilo que vemos no mundo, porque a representação “mal resolvida” 

desencadeia em um pesar no estar no mundo. 

Por fim, muito além de uma caracterização “resolvida” de as personagens 

nos quadrinhos podem ser caricatas, estilizadas ou humanizadas, Charlie acumula 

essas três possibilidades: ele é caricato, porque, de maneira cômica, dramatiza (no 

sentido de tornar exacerbado) a vida como uma representação de uma totalidade 

construída provisoriamente. Nessa provisoriedade, não existe uma estabilidade da 

maneira como a vida se apresenta para o sujeito e entre eles, porque cada um 

ocupa lugares diferentes. As escolhas feitas geram efeitos distintos e talvez 

compartilháveis, em alguns momentos, pelos sujeitos, mas jamais constantes. As 

singularidades tornam os sujeitos distintos e os torna idênticos porque acreditam 

ser diferentes. Por isso, podemos pensar em caricato em função das distorções 

sobre a vida e, principalmente, sobre nós mesmos. Somos sujeitos históricos 

influenciados pelo passado (porque este reaparece), presente (porque vivemos 

nesse instante) e futuro (porque antecipamos aquilo que pode ser). 

É uma personagem estilizada pelo fato de ser uma criação de Schulz, a seu 

modo de ver o mundo, si próprio e de trazer tudo isso para o mundo dos quadrinhos. 

Nesse mundo, que é visto pelo olhar infantil antecipando a visão adulta, vários 

aspectos biográficos reaparecem nas tiras cômicas devido à maneira como o autor 

vê o mundo e sua posição nele. A partir daí, podemos esboçar uma representação 

que atua como “moldura” do mundo, influenciando-nos, cujos efeitos nos coloca de 

outra forma. Por exemplo, nesse levantamento de aspectos identitários do Charlie, 

nossa percepção sobre nós mesmas e sobre os lugares no mundo gera uma cadeia 

de problematizações. E mais, na posição de “estudiosas” dos quadrinhos, 

percebemos que não há razão para querermos ser “sábias”, porque impera o 

esfacelamento de tudo. E quando deslocamos as problematizações para outras 

funções que assumimos, filha, professora, irmã etc., somos seduzidas pela 

aceitação. 
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Por fim, de tudo que já foi dito, percebemos que Charlie Brown, uma 

personagem dos quadrinhos, construída por um sujeito pós-moderno, fala em 

nosso nome. Ao modo Charlie de se colocar no mundo e para si mesmo, estamos 

perdidas, transeuntes.... Basta-nos apoiar no muro que tudo se esfacela... 
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GUY FAWKES, SUA IMAGEM NAS FICÇÕES DE V FOR VENDETTA. 
 

Sergio Arley Cáceres BAUTISTA1 

 

 

RESUMO: A imagem da máscara de Anonymous tem uma relevância 

contemporânea na sociedade da informação. Inspirada pela figura histórica do 

inglês Guy Fawkes, a máscara se popularizou nas histórias ficcionais de V for 

Vendetta (1988 e 2005) e depois foi apropriada pelos ativistas digitais do Anonymous. 

O objetivo do texto é compreender os símbolos que contribuem para a mitologia 

política construída em torno desta máscara. Para analisar os arquétipos, os 

símbolos e os mitos em torno desse objeto, empregamos as perspectivas de Mircea 

Eliade, Joseph Campbell e Carl Gustav Jung. Como resultado, observamos um 

conjunto de narrativas heroicas e conspiratórias que, a partir da figura histórica de 

Guy Fawkes, foram reatualizadas pelo personagem “V”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Guy Fawkes, Traços Mitológicos e Heroicos, Inconsciente 

Coletivo. 

 

 

ABSTRACT: The image of Anonymous's mask has a contemporary relevance 

in information society. Inspired by English Guy Fawkes's historic figure, the mask 

popularized in the fictional stories of V for Vendetta (1988 and 2005) and was 

appropriated after by Anonymous's digital activists. The goal of the text is to 

understand the symbols that contribute to the political mythology built around this 

mask. For analyzing the archetypes, the symbols and the myths around this object, 

we employ the prospects of Mircea Eliade, Joseph Campbell, and Carl Gustav Jung . 

As a result, we observe a set of conspiratory and heroic narratives that, from 

historical figure of Guy Fawkes, were reupdated by character "V". 

                                                           
1
Bacharel em Letras, Artes e Mediação Cultural - UNILA, Mestrando em Comunicação – UEL, serbvo_123@hotmail.com. 
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KEY-WORDS: Guy Fawkes, Mythological and Heroic Traces, Collectiv 

Unconscious. 

 

INTRODUÇÃO: ANONYMOUS, V, E GUY FAWKES 

 

 Na contemporaneidade, as sociedades da informação e o conhecimento 

suscitam um cenário no qual quem consome informações e conteúdos pode chegar 

a produzi-las e divulgá-los. Atualmente uma imagem, com percursos históricos 

nada gratuitos, submerge-se e eleva-se no mundo virtual da internet. O rosto de Guy 

Fawkes ilustrado por David Lloyd e materializado pelos ciberativistas de 

Anonymous. Ele transcende da novela gráfica, V for Vendetta (1988), ao cinema, V for 

Vendetta (2005), e de Anonymous aos protestos nas ruas
2
. Dentro das narrativas 

ficcionais de V for Vendetta, gráfica e audiovisual, existem matizes mitológicos 

aplicados à representação de Guy Fawkes dada sua persistência? E como funcionam 

dentro de cada uma? Nossa hipótese é que a figura histórica de Guy Fawkes foi 

enriquecida com elementos mitológicos em cada uma das narrativas mediante à 

memoria e o esquecimento da realidade. Para acompanhar dito transcurso 

imagético é metodologicamente útil se posicionar desde retrospectivas panorâmicas 

como as outorgadas pelas teses de tempo e espaço mitológico, o mito do herói, os 

símbolos e o inconsciente. Como objetivos para este texto emergem: levantar dados 

ao respeito da figura histórica de Guy Fawkes mediante a novela gráfica e o filme; 

comparar as representações feitas de Guy Fawkes em cada uma das mídias; e 

identificar se a conceituação Mircea Eliade, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung pode 

ser assimilada pelas ficções de Guy Fawkes. 

                                                           
2
 Noticias veiculadas em diferente países:  
 http://www.semana.com/on-line/tecnologia/articulo/bonfire-night-v-de-vendetta-y-anonymous/469449; 
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/os-hackers-e-os-advogados; 
http://www.nytimes.com/2015/11/26/world/europe/anonymous-hackers-fight-isis-but-reactions-are-mixed.html  
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 A fotografia mundialmente distinguida dos ciberativistas Anonymous (figura 

1
3
) contem um passado confuso e interessante. Ela foi conectada à imagem de um 

anti-herói/herói chamado “V” que se sucede em duas produções da indústria 

cultural: uma cinta fílmica e um relato gráfico. Aquela imagem é peculiar por ser um 

rosto desenhado sobre uma careta que também alude a outro personagem: um 

inglês do século XVII com o nome de Guy Fawkes. A lenda de Guy Fawkes repousa 

na fachada heroica de “V”, só resta descobrir se Guy Fawkes inconscientemente 

dispõe de atributos heroicos através de seu mito histórico. 

 

 

Figura 1: Manifestante durante junho de 2013 no Rio de Janeiro 

 

 MÉTODOS DE PESQUISA  

 

 Como metodologia é basilar entender termos como: inconsciente coletivo, 

arquétipos, símbolos, tempo profano e sagrado, mitos, heróis; preparando dessarte 

uma postura requintada com a finalidade de divisar objetivamente os fragmentos 

visuais e audiovisuais de V for Vendetta que ilustram a incógnita historiográfica de 

Guy Fawkes.  

 

Trilhos mitológicos e heroicos nos bens simbólicos. 

  

                                                           
3
 Fonte: http://garotasgeeks.com/wp-content/uploads/2013/06/rio-de-janeiro-protesto-5.jpg  
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 Hoje em dia parte dos mitos habitam nas entrelinhas das produções 

simbólicas artísticas e poéticas, embora a humanidade não esteja ciente daquilo. As 

confrontações entrelaçadas do monstro e do herói, as localidades infernais e 

paradisíacas, a donzela, são alguns dos leitmotiv míticos empregados pela fábrica 

de sonhos: o cinema (ELIADE, 1992, pg 98-99). O herói  é um padrão dos mitos 

camuflados, concentrando o ânimo de muitas lendas ele/ela destaca-se do comum. 

O semblante do herói vem se decantando mediante a escritura das lendas, elas não 

exemplificam o fenótipo de qualquer ser mortal que rompe os limites dos seus 

semelhantes para depois retornar com tesouros que outros homens poderiam ter 

achado. Os poderes do herói devem estar fora do genérico desde qualquer etapa de 

suas peripécias. Quem escreve as lendas calcula com certeza as aptidões do herói 

em sua época P(CAMPBELL, 1997, pg 168).  

 Antes de prosseguir e a despeito do mencionado, é favorável discernir entre 

“histórias verdadeiras” e “histórias falsas” como são vistas pelos indígenas. Sendo 

histórias, as duas possuem uma concatenação de fatos em referência a passados 

longíquos ou fabulosos. Se bem que, seus sujeitos são diferenciados; no mito é 

comum presenciar a interação de Deuses e Entes Sobrenaturais, e no conto 

geralmente são avistados animais miraculosos ou heróis, todos eles convivem fora 

da rotina diária. Uma demarcação obvia entra ambas histórias é gritante para os 

indígenas, ou melhor, as fabulações e contos (histórias falsas) não atribuem 

mudanças à condição humana, enquanto os mitos (histórias verdadeiras) 

reconfiguram-na (ELIADE, 1972, pg 12). 

 Pode-se refletir que a demarcação evidente dos indígenas é correlata às 

civilizações religiosas, os deuses e heróis sustentam o amalgama social de 

ligamento. Os comportamentos religiosos não pertencem apenas aos homens 

religiosos senão que permeiam também a qualquer homem profano, não obstante o 

distanciamento que se tome das religiões, todos somos herdeiros. A estável 

contundência do passado confirma a premissa elementar para o enraizamento e 

posterior crescimento do homem, sem importar rotundas negações e recusas o 

passado espreita aos seres humanos perante o presente (ELIADE, 1992, pg 98). 
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 Simbologias 

 

 Esses deuses e heróis portam vestes simbólicas para propiciar uma 

comunicação clara com os seres humanos e sua história. A humanidade usurpa a 

linguagem própria do mundo: os símbolos. Os ciclos naturais são a fala do mundo, 

por consequente sua matéria: seres vivos, lua, água, etc. O ser humano tenta 

corresponder à eloquência planetária com sua criatividade e imaginação, rituais de 

iniciação e morte, vida onírica, totens, antepassados naturais e sobrenaturais, 

máscaras espirituais, etc. O mundo e o ser humano se revelam mutuamente 

(ELIADE, 1972, pg 102). Em contrapeso o intuito racional, sobretudo a psicanálise, 

projeta como viável restringir esses símbolos a duas categorias: culturais e 

naturais. Os últimos se desdobram em uma enorme variedade de imagens 

primordiais e estão diretamente relacionados aos arquétipos instintivos, logo, ao 

inconsciente da psique. Inclusive nas sociedades arcaicas é plausível inquirir a 

origem de supostos símbolos naturais. Em seu lugar, os culturais são expressões 

habitualmente conhecidas e aplicadas ainda hoje em algumas religiões para 

manifestar verdades eternas. No transcorrer dos anos foram alterando-se e 

elaborando-se conscientemente em inúmeros turnos, aliás, tornando-se aceitas por 

sociedades contemporâneas (JUNG, 1977, pg 93). Os imaginários e seus símbolos 

culturais e naturais desbordam qualquer forma lógica. Os mitos, utopias, religiões, 

ideologias, entre outros são sistemas complexos nos quais circulam símbolos que 

condensam imaginários sociais. Nesse sentido, os imaginários articulam-se por 

várias tendências, e os sociais comunicam-se com outros (artísticos, por exemplo) 

embaralhando-se em múltiplas simbologias (BACZKO, 1985, pg 312). 

 

Inconsciente Coletivo e Arquétipos 
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 Os símbolos em geral povoam as intenções conscientes e inconscientes dos 

seres humanos. Evadindo o rigor lógico e matemático, a psicanálise incumbe numa 

arqueologia dos signos por meio da teoria do inconsciente. Schopenhauer, Eduard 

Von Hartmann e Carl Gustav Carus pensam o inconsciente como uma vontade 

universal desprovida do eu, um espírito e principio que vai além da física. Assim, os 

psicólogos modernos constituem o inconsciente como funcionalidades que não se 

comparam com a consciência, também isentas do Eu. Eles costumam vê-las como 

aquilo que mal alcança a consciência. Freud vai dizer que existem agentes 

conscientes reprimindo algumas propensões. Janet relata que a inconsciência 

estrutura-se como incapacidade da consciência por uma harmonia equilibrada das 

coisas (JUNG, 2000, pg 270). Carl Gustav Jung, por sua vez, corrobora de maneira 

complementária ao histórico psicológico um olhar inovador no tocante ao 

inconsciente: 

 

Chamamos o inconsciente de um "nada", e no entanto ele é uma realidade 

inpotentia: o pensamento que pensaremos, a ação que realizaremos e 

mesmo o destino de que amanhã nos lamentaremos já estão 

inconscientes no hoje. O desconhecido que o afeto descobre, sempre 

esteve aí e mais cedo ou mais tarde se apresentaria à consciência. Por 

isso devemos contar constantemente com a existência de algo ainda não 

descoberto. Podem ser, como dissemos, qualidades desconhecidas de 

caráter. Podem manifestar-se também possibilidades futuras de 

desenvolvimento, talvez numa explosão emocional, que transforma 

radicalmente uma situação (JUNG, 2000, pg 272 – 273). 

 

 O inconsciente é uma visão realista e simples que se contorce em relação à 

consciência, acima de tudo, relativo à incapacidade emotiva que a última carrega. A 

sensibilidade parece estar um passo em frente da curiosidade racional. Para Jung é 

fundamental separar o conjunto da inconsciência em dois subconjuntos: o 

inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O primeiro deles é formado por 

assuntos que foram conscientes em algum momento, no entanto, foram recalcados 

ou esquecidos, e é realizado atendendo às experiências individuais. Por sua vez, o 
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inconsciente coletivo jamais fez parte da consciência individual e deve sua existência 

à hereditariedade. Ele se mantém vivo pela volatilidade dos arquétipos coletivos 

(2000, pg 53).  

 Com destino a captar a essência dos arquétipos é preliminar esclarecer sua 

analogia com os instintos nos animais. O instinto compreende uma certeza 

fisiológica na natureza animal. Não só fisiológica nos humanos, pois transcende a 

impulsos fantásticos na maioria das vezes diagramados por imagens simbólicas, 

elas são os arquétipos. Ignora-se a origem deles, mas sua constância é evidente por 

uma reprodução atemporal, apesar de ser logicamente impossível explicar sua 

transmissão por migrações, fecundações ou transmissões  (JUNG, 1977, pg 69). Os 

arquétipos estão definidos levemente conforme ao formato e não ao conteúdo, com 

a exceção de que uma imagem arquetípica é determinada quanto ao seu conteúdo 

unicamente quando se traduz devido à bagagem consciente da experiência. A 

potencialidade dos arquétipos subjaz no seu esqueleto vácuo, uma forma previa ou 

inata rege sua representação. O âmago dos arquétipos nunca é herdado, isto é, o 

formato é quem prevalece de igual maneira que os instintos se conservam (JUNG , 

2000, pg 91). O ponto de vista de Carl Gustav Jung indica como arquétipos 

exemplares a criança, a mãe, o Animus, a Anima, o velho sábio, o animal, a sombra, 

entre muitos outros indefinidos pois representam situações prováveis na evolução 

(1980, pg 98). 

 

Retrospectiva dos tempos e história 

 

 Para entrar em equilíbrio com a vontade arqueológica dos símbolos 

inconscientes, uma retrospecção grupal do tempo nas religiões autoriza maneiras 

complementares de serem cogitados os símbolos comunitários. Em harmonia com 

Mircea Eliade, o tempo é uma dualidade no homem religioso. O tempo profano e o 

sagrado são as caras de uma moeda, porém, o tempo sagrado é incongruente, 

reversível, contemporâneo,  mítico, circular e eterno na qualidade do linguajar dos 

ritos executados. Em contrapartida, associar a quotidianidade do presente histórico 
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e homogêneo ao tempo profano é uma possibilidade. O homem religioso retorna a 

um Tempo Sagrado para relativamente atualizar sua eternidade (1992, pg 39). Em 

paralelo, quando se expõe a realidade de um homem não religioso parcialmente 

certifica-se que seu tempo é similarmente heterogêneo e descontínuo. Ocupação e 

recreação, monotonia e festividade, é um dualismo de tempo parecido. As pulsações 

temporais são várias e acentuadas; sem dúvida o palpite das músicas favoritas, o 

fervor do apaixonado por sua alma gêmea são tempos diametralmente distantes ao 

ritual entediante de trabalhar. As camadas do tempo são também atravessadas 

pelos humanos não religiosos (ELIADE, 1992, pg 39). A humanidade, religiosa ou 

não, abarca esses tempos históricos mediante atos simbólicos com significados 

plurais, independente do tipo de civilização. Mircea Eleade igualmente infere que a 

conjuntura das sociedades modernas e das civilizações arcaicas em vínculo com a 

irreversibilidade da história é intrigante e díspar. À medida que as últimas em 

grande parte decoram, disseminam e revolucionam as histórias míticas agindo no 

presente, as primeiras enxergam com lucidez a história Global mas não percebem 

nenhuma compulsão para compreendê-la em sua universalidade. Para as 

modernas é evidente que a História é irreversível, não obstante, para as arcaicas 

isto não é manifesto (1972, pg 14). 

 

Mito: profano e sagrado 

 

 O sistema mítico é o composto por gestos, sinais, signos, símbolos e ícones 

que confrontam o tempo e o espaço sagrado e profano, isto é a correnteza da 

História. Os mitos são sentidos e não são criados pelas mentes primitivas. Aliás, são 

produtos legítimos da alma pré-consciente, procedimentos automáticos a respeito 

de ocorrências psíquicas inconscientes e alegorias de sistemas físicos. Os mitos e 

seus significados são vitais psiquicamente para as tribos arcaicas, pois se são 

perdidos, com eles, são desencaminhadas as almas. Mitologia é análoga à religião 

viva nas tribos (JUNG, 2000, pg 156). O mito é uma narração sagrada que olha ao 

passado, sobretudo, ao tempo primordial ou fantástico do principio. Ele gera a 
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concepção da realidade, seja cosmológica, seja em pequenas partes como 

comportamentos humanos; em especial devido às realizações de Entes 

Sobrenaturais. Ele sempre declara um elo com o conceito de criatividade, como as 

coisas começaram a ser. O mito é veraz pois conta histórias que de fato 

aconteceram em algum período dos tempos. Os atores cardinais do mito são as 

Forças Sobrenaturais que estão fusionadas com uma popular reputação dos 

primórdios. A manufatura dos mitos difunde e confessa as faculdades criadoras e 

em seguida sagradas. Como conclusão, o sagrado é o principal efeito da atividade 

mítica, isto é,  as incursões dramáticas dos seres sobrenaturais no mundo. A 

irrupção sagrada é o embrião da historicidade humana, destarte, a energia 

sobrenatural é a base para o ser do homem hoje. A razão inicial dos Entes 

Sobrenaturais é o alicerce para uma humanidade cultural, mortal e sexuada 

(ELIADE, 1972, pg 9). O profano nunca será o resultado de propagandas feitas por 

Heróis ou Deuses. O total exercício dos deuses em épocas passadas, ou a natureza 

criadora dos mitos, envolve-se diretamente com a realidade, em gênese, sagrada. O 

profano, em contrapartida, fundamenta-se pela participação humana sem o 

itinerário substancial dos mitos e crenças, os homens cultivam assim aparências ou 

disfarces no cerne irreais. A religiosidade humana vai assinalar a infinidade de 

paradigmas exemplares para as condutas do homem. Em poucas palavras, entre 

mais religiosa a ação, tanto mais ela se adentra na realidade e menos se 

compromete com desempenhos subjetivos ou irreais. A mitologia relata a 

historicidade do divino, sagrado e real por excelência; ou seja,  a praxe dos deuses é 

revelada (ELIADE, 1992, pg 51). 

 Uma saída do tempo e do espaço correlativa à mítica na atualidade se da pela 

leitura de literatura e poesia. Não se quer equiparar de maneira superficial o tempo 

vívido que experimenta um membro das sociedades arcaicas ao ouvir um mito, com 

o tempo provocado pela leitura de romances por um homem contemporâneo. No 

entanto, nos dois eventos ausenta-se do tempo histórico e pessoal para afundar-se 

no tempo trans-histórico e fenomenal. Ao compasso da leitura tempos fantásticos 

ondulam em direção à liberdade de mundos imaginários. O romance não acede aos 
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tempos primordiais dos mitos , porém, uma rememoração do tempo histórico é 

permitida de acordo com a verossimilhança da história (ELIADE, 1972, pg 134). 

 

Perguntamo-nos se esse anseio de transcender o nosso próprio tempo, 

pessoal e histórico, e de mergulhar num tempo "estranho", seja ele 

extático ou imaginário, será jamais extirpado. Enquanto subsistir esse 

anseio, pode-se dizer que o homem moderno ainda conserva pelo menos 

alguns resíduos de um "comportamento mitológico"(ELIADE, 1972, pg 

134). 

 

 O desejo humano por extrapolar o tempo corriqueiro para depois se 

submergir na imaginação e seu balanço espacial parece fidedigno à condição 

humana. E para ela são incontestáveis as peculiaridades esotéricas dos mitos. 

 

 O mito do herói 

 

 Recua-se à feição do herói como um esquema público dos mitos sentidos. 

Ele é o mais popular no mundo inteiro; desde Grécia, Roma, a Idade Média, Extremo 

Oriente, até as sociedades primitivas atuais. Ademais, no mundo onírico ele é 

presente. É poderoso por seu notório drama atraente, o que reincide num valor 

psicológico. Com uma armação preponderante, grande parte deles apenas varia em 

pequenas minúcias da narrativa (JUNG, 1977, pg 110). 

 

O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da 

fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-

retorno — que podem ser considerados a unidade nuclear do 

monomito35. Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa 

região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas — forças e 

obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura 
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com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. P 17 18 

JORNADA DO HERÓI COMENTAR 

 

 A senda estipulada pelo herói sugere uma sucessão ininterrupta de 

aventuras, e seduz aos humanos que reverberam-se como operantes no espaço, no 

tempo e na historia sagrada e profana.  

No monomito, o herói, seja mulher ou homem, é quem conquista obstáculos 

históricos locais e/ou pessoais obtendo novos métodos e validando-os como 

humanos. O respaldo e convicção dos heróis têm suas raízes no inicio do 

pensamento e da vida humana. Eles mergulham nos intermináveis tempos 

primitivos para expressar-se com convencimento, algo que carece a sociedade e a 

psique da época deles. O contorno de herói morreu como homem moderno, 

entretanto, ressurge como ser humano eterno e absoluto. Para somente após 

renascido regressar à  sua comunidade coetânea com a finalidade de ceder suas 

lições de vida (CAMPBELL, 1997, pg13). 

 

  DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

 Ao trabalhar na análise específica de uma figura simbólica em duas 

narrativas diferentes da mesma ficção, ferramentas teóricas como a intersemiótica 

ou a intermidialidade foram afastadas para dar prioridade ao recorte planteado pela 

teoria do inconsciente coletivo, arquétipos, tempo profano e sagrado, mito e herói. 

Retomando, “V” é um certo anti-herói na ficção V for Vendetta (1988 e 2005), e ele 

identifica-se com o rosto de Guy Fawkes. Guy Fawkes foi um participante, não o 

líder, da Conspiração da Pólvora que tentou explodir o Parlamento Inglês em 1605, 

como esclarece Antonia Fraser: 

 

Bastante diferente da contínua guerra entre pró-conspiradores e não-

conspiradores, a conspiração desenvolveu uma rica vida historiográfica 
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própria. Uma característica disso foi a concentração na figura de Guy 

Fawkes. Foi esse conspirador que teve de arcar com o ódio de ser 

arquivilão da história (...) Apesar de conhecido por todos em sua própria 

época, incluindo o governo, como Guido Johnson, empresta até hoje seu 

nome aos bonecos estofados e maltrapilhos nas calçadas, cujos cartazes 

com sua efígie pedem “um tostão para o sujeito” antes de serem 

ritualmente queimados em 5 de novembro. Com toda a justiça, o nome 

execrado devia na verdade ser o de Robert Catesby, como o líder da 

conspiração. Mas talvez haja um certo consolo para o espírito de Guido, se 

ainda continua vagando em algum lugar nos subterrâneos da Câmara dos 

Lordes, o de que Guy Fawkes também é o herói de algumas eternas 

piadas subversivas, como o único homem a entrar no Parlamento com 

boas intenções (FRASER, 2000, Pg 334). 

 

 Muito embora ele fosse considerado periférico durante a conspiração, Guido 

cativou a imaginação dos ingleses e seu nome concebeu uma polissemia em torno a 

rituais anuais no 5 de novembro contra seu corpo e a favor de sua lembrança. 

 Guy Fawkes e o 5 de novembro (GF/5N) se encaixam numa duradoura 

história que não tem lugar neste escrito, pelo contrário as histórias contadas no 

filme e novela são nosso objetivo. Foram escolhidas 5 imagens/trechos que 

permitem uma reflexão contundente a respeito dos retratos feitos de  GF/5N: duas 

dos comics e três do filme. Contudo, discorrer acerca de outros detalhes em cada 

relato é relevante para evidenciar suas alternativas semelhantes e diversas 

utilizadas.  

 Em total são três momentos durante a novela gráfica que levam ao leitor 

reminiscências implícitas sobre GF/5N, cabe falar que na página 27 do Volume 3 a 

data 5N é referida à prisão do protagonista V, e as outras duas menções vão ser 

ilustradas a seguir.  

 No filme, 10 trechos fabricam um olhar mais explícito sobre GF/5N. No 

minuto 0:14:12 surge a questão do porque “V” usando uma máscara de GF/5N 

explodiu um edifício e não o Parlamento Inglês. No trecho 0:18:49 – 0:19:27 “V” faz 

um discurso televisivo para lembrar ao público de GF/5N. No minuto 0:59:35 um 
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homem, “V”, renasce entre as ruinas de uma explosão na data 5N. No minuto 1:31:31 

os nomes Alan Percy, Robert Keyes, William Rookwood, conspiradores reais da 

traição; são postos em releve. No minuto 1:41:43 são de novo mostrados os 

fotogramas iniciais (figura 2) que vislumbraram a GF/5N. No minuto 1:52:27 a frase 

“Um tostão pelo Guy
4
” conecta o filme com uma tradição popular da Inglaterra. No 

minuto 2:04:26 o percurso audiovisual é encerrado circularmente com “eu nunca vou 

esquecer o homem e o que ele significou para mim5
”, uma frase parecida à dita no 

começo. Os outros três elementos serão discutidos a seguir. 

 

 A face de Guido Fawkes 

 

 Esta parte do texto audiovisual não obtém correspondência explicita com o 

texto dos autores do comic: Allan Moore e David Lloyd. GF/5N são introduzidos no 

enredo na figura 2 para os espectadores mundiais com as seguintes palavras: 

 

“Lembrai, lembrai o cinco de novembro a pólvora, a traição, e o ardil por 

isso não vejo porque esquecer uma traição de pólvora tão vil. Mas 

enquanto ao homem? Eu sei que o nome dele era Guy Fawkes e sei que, 

em 1605, ele tentou explodir o Parlamento Inglês . Mas quem era ele 

realmente? Como era seu rosto? Pedem que nos lembremos da ideia, e 

não do homem, porque um homem pode falhar. (...) Mas não se pode 

beijar uma ideia, voce não pode tocá-la ou abraçá-la, ideias não sangram, 

elas não sentem dor, elas não amam, e não é de uma idéia que eu sinto 

falta, é de um homem, um homem que me fez lembrar o cinco de 

novembro. Um homem que jamais esquecerei”(V FOR VENDETTA, 2005, 

mins 0:00:42)
6
. 

                                                           
4 
A penny for the Guy. 

5
 But i will never forget the man, and what he meant to me. 

6 
Remember, remember the fifth of november, the Gunpowder Treason and Plot. I know of no reason why the Gunpowder 

Treason should ever be forgot. But what of the man? I know his name was Guy Fawkes and i know, in 1605, he attempted to 
blow up the Houses of the Parliament. But who was he really? What was he like? We're told to remember the idea, not the 
man, because a man can fail. (...) But you can not kiss an idea, can not touch it or hold it, ideas do not bleed, they do not feel 
pain, they do not love, and it is not an idea that i miss, it is man, a man that made me remember the fifth of november. A man 
that i will never forget. 
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 A narradora propõe lembrar os atos exemplares de Guy Fawkes, no entanto, 

a imagem física dele importa mais. Ela precisa da presença desse homem ainda por 

cima dos motivos dele. Ter marcado a história da Inglaterra foi possível 

principalmente graças a seu nome e sua aparência, e em segundo lugar devido ao 

seus ideais. Um homem inesquecível. Segundo Mircea Eliade (1992, pg 52), pessoas 

religiosas
7
 se consideram humanas por meio de transcendências. Espelhar-se em 

deuses e heróis de antepassados míticos conforma a humanidade verdadeira. O 

humano religioso requer uma distinção da existência profana, constituindo-se na 

proximidade de moldes divinos. Estes modelos divinos estão mergulhados nos 

mitos e na história das gestas divinas. A diegese da narradora limita a Guy Fawkes 

com traços mitológicos e heroicos que devem ser relembrados. 

 

Figura 2: Frame minutagem 0:00:42 - 0:02:11  

 

“V” enuncia “Lembrai, lembrai” 

  

 Apesar de serem traduções diferentes da língua inglesa nas figuras 3 e 4, 

quer na história audiovisual, quer na história em quadrinhos é capturado um 

mesmo instante: “Lembrai, lembrai o cinco de novembro a pólvora, a traição, e o 

                                                           
7
 Está fora de nossos objetivos debater acerca da religiosidade na humanidade contemporânea. 
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ardil por isso não vejo porque esquecer uma traição de pólvora tão vil”8
. No celuloide 

as palavras de “V” recuam e vibram no monólogo inicial da figura 2, enquanto na 

narração gráfica é a primeira alusão escrita a GF/5N. Além disso, a explosão de dois 

edifícios distintos é concretizada nos dois registros. De acordo com Joseph 

Campbell (1997, pg 24), os heróis santificam de alguma maneira o espaço por onde 

eles agiram e intervieram. Nesses lugares templos são edificados para manter a 

lembrança de que alguém descobriu a eternidade. Seguindo esse raciocínio, nas 

fabulações de V for Vendetta o Parlamento Inglês adapta-se como um território de 

memória heroica com as nuanças mitológicas de GF/5N, explodir ou não é um 

estopim para a recordação.  

 O clima revelado suscita reconhecer a história de Guy Fawkes, embora o 

público-alvo do filme seja mais abrangente que o dos quadrinhos. Nos quadrinhos a 

contextualização sobre GF/5N é silenciosa e implícita dado que seus leitores 

hipoteticamente são ingleses, por outro lado o filme recorre a explicitar um critério 

no tocante a GF/5N pois o cinema expande-se a uma popularidade global.  

 

Figura 3: Frame minutagem  0:09:46 - 0:10:00 

                                                           
8
 Remember, remember the fifth of november, the Gunpowder Treason and Plot. I know of no reason why the Gunpowder 
Treason should ever be forgot.  
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Figura 4: Volume 1(MOORE; LLOYD, 1989, pag 9)  

 

Um grande cidadão   

  

 Nas figuras 5 e 6 observa-se uma notável divergência entre os 

discernimentos relacionados a  GF/5N. A retórica de “V” é televisionada e/ou 

radiotransmitida, todavia estando longe de ser interpretada como a mesma nas 

duas ocasiões: 

 

“Há mais de 400 anos um grande cidadão desejo marcar o 5 de novembro 

em nossas memórias, ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e 

liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem 

nada, se os crimes deste governo ainda lhe são desconhecidos, eu sugiro 

que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que 

eu vejo, se sentem o que eu sinto, e se buscam o que eu busco, então eu 

peço que se juntem a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento, 

e juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão”(V 

FOR VENDETTA, 2005, mins 0:21:08). 9 

 

 No celuloide “um grande cidadão” quis fixar de forma mnemotécnica a 

igualdade, liberdade e justiça no dia 5 de novembro, simultaneamente na figura 6 

“um grande cidadão fez a contribuição mais significativa para a nossa cultura 

inglesa (...) forjada na discrição no silêncio e no sigilo, embora seja mais lembrada 

no barulho e nas luzes brilhantes”. É interessante dilucidar os qualificativos 

                                                           
9 
More than four hundred years ago a great citizen wished to embed the fifth of November forever in our memory. His hope was 

to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words, they are perspectives. So if you've seen nothing, if 
the crimes of this government remain unknown to you then I would suggest you allow the fifth of November to pass unmarked. 
But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me one year from 
tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them a fifth of November that shall never, ever be forgot. 
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implementados por ambos, as palavras liberdade e privacidade resumem de forma 

simples aos termos discrição, silêncio e sigilo; igualdade e justiça estendem o leque 

de significações para GF/5N. 

 Outro aspecto digno de cuidado é a coincidência entre as duas falas pelo 

exercício da memória. Fazer presente o ocorrido há 400 anos e comemorar ao 

indivíduo que tornou tudo exequível insinua a vivacidade das narrações e do 

personagem seja fabuloso e/ou real. Na atualidade pode-se afirmar que a 

rememoração certeira do passado ultrapassa aos mitos e às práticas religiosas. 

Recordar o fluxo do tempo histórico no ocidente moderno, ou relembrar os 

acontecimentos míticos nas sociedades tradicionais. Estas reminiscências 

conduzem ao ser humano fora do seu momento histórico. O tempo é percorrido em 

direção aos tempos primordiais e sagrados em que a humanidade radicou seus 

costumes culturais (ELIADE, 1972, pg 98 99). 

Figura 5: Frame minutagem 0:21:08 – 0:21:52 
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Figura 6: Volume 8(MOORE; LLOYD, 1989, pag 8) 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao ter revisado e cotejado as configurações imagéticas que representam 

GF/5N, foi preciso observar transversalmente sua figura durante a novela gráfica e o 

filme. De tal modo, separou-se o indivíduo “V” nas narrativas fictícias da menção 

feita ao personagem de Guy Fawkes ou à data 5 de novembro, mesmo que a 

máscara de “V” represente um rosto ideal de Guy Fawkes.    

 Na história em quadrinhos o nome de Guy Fawkes é evitado, porém, o refrão 

de uma música fictícia que lembra uma tradição popular na Inglaterra é ressaltado. 

A ausência do nome na narrativa favorece o perfil leitor da história gráfica, sendo 

criada na Inglaterra o rosto de Guy Fawkes e a data são símbolos culturais bastante 

conhecidos pelos ingleses. Embora ele não fosse representado como herói, a 

lembrança cultural deste sujeito e seu contexto abre o leque de traços mitológicos 

que possa obter ao longo do tempo. Incisões são feitas nas memorias em 

concordância com tempo e espaço ativados, o rosto de “V” recorda matizes 

históricos mas não confirma míticos ou heroicos de um jeito cristalino para o leitor.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 Na opção cinematográfica o monólogo introdutório no filme acentua dois 

eixos em diálogo, uma preocupação pela figura física de GF, e um interesse no seu 

legado ideal. Contudo, o par resolve-se na frase: eu não sinto falta da ideia, eu sinto 

falta do homem, esse homem que me fez lembrar. O equilíbrio entre a 

representação de Guy Fawkes e a data 5 de novembro é tencionado pelos traços 

heroicos e mitológicos esculpidos ao lembrar “Ele” por cima dos seus ideais. Neste 

instante, o inconsciente e seus arquétipos coletivos preenchem a vida real de GF/5N 

com a ansiedade de preservar um ídolo na escala evolutiva do sentido histórico, isto 

é, os arquétipos são irresponsáveis com o miolo semântico de GF/5N sempre e 

quando os eixos de um herói mitológico sobrevivam. 

 Em suma, o símbolo cultural de Guy Fawkes no 5 de Novembro é projetado 

anexo a uma história falsa assumindo o corpo de uma alegoria que cutuca a nossa 

presente e adormecida sabedoria com relação ao mito entre o tempo profano e 

sagrado, é claro, com o amparo das veredas heroicas, e com quase certeza, graças 

ao inconsciente coletivo e suas imagens primordiais. 
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A jornada do herói culinário: uma análise dos elementos mitológicos do 

programa Masterchef Brasil 
 

Laurine Marques Silva1 

(UEL) 

 

Resumo: Este artigo pretende analisar os elementos mitológicos presentes 

no programa Masterchef Brasil. A fundamentação teórica para o estudo de 

arquétipos, inconsciente coletivo e mitos foi realizada com base nas teorias de Carl 

Gustav Jung, Joseph Campbell e Mircea Eliade. A análise comparativa, busca 

identificar a adaptação da jornada do herói de Campbell, na estrutura da franquia do 

programa Masterchef, o talent show culinário mais exibido do planeta. A pesquisa 

aponta as etapas vivenciadas pelo herói, os arquétipos e os elementos mágicos e 

simbólicos que são encontrados no decorrer de sua jornada. Destaca-se ainda, a 

importância da inserção dos mitos nas mídias presentes na sociedade 

contemporânea e o seu impacto psicológico e emocional pelo público que as 

consomem. 

 

Palavras-chave: Mitos, Midias, Masterchef, Jornada do herói, Talent Show 

 

Introdução 

 

O programa Masterchef é um talent show desenvolvido originalmente no 

Reino Unido. O programa já foi produzido em mais de 40 países e exibido em mais 

de 200 territórios. No Brasil, a franquia é produzida em uma coautoria com a Rede 

Bandeirantes e com o canal Discovery Home & Health. O formato do programa 

pertence ao Endemol Shine Group e registra a saga em busca do melhor cozinheiro 

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Especialista em 
Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico(UEL). Graduada em Comunicação Social com habilitação em Radialismo (UFMT). 
Orientador: prof. dr. Silvio Ricardo Demétrio,  professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina na graduação em 
Comunicação Social - Jornalismo e no programa de mestrado em Comunicação. 
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amador do país. Sua estreia no Brasil ocorreu em 2014 e – até o momento de 

produção deste artigo – atualmente está na sua quarta edição.  

A atração se destaca por sua ampla difusão, presente nos cinco continentes. 

Em 2015 a versão brasileira esteve em evidência no The World’s Entertainment 

Content Market (MIPCOM), um dos maiores eventos de conteúdo midiáticos do 

mundo. O resultado final da segunda temporada da competição foi anunciado 

primeiramente no Twitter e posteriormente na televisão. Essa ação resultou em um 

novo recorde: o programa de TV aberta mais comentado do planeta, em toda história 

do Twitter. Foram mais de um milhão e 800 mil tweets. 

Para entender o sucesso universal do formato Masterchef, o artigo objetiva 

identificar e analisar os elementos presentes do campo mitológico, da versão 

brasileira. A partir dos conceitos de arquétipos e do imaginário coletivo de Carl 

Gustav Jung. A pesquisa abordará algumas características presentes nos mitos, que 

podem ser identificadas no conteúdo midiático do programa. 

Os mitos são fenômenos universais, estão presentes diariamente na vida de 

todos os indivíduos, independentemente de sua localização no planeta. Os contos e 

as histórias que ouvimos desde o momento em que nascemos, permeiam nosso 

inconsciente, moldando nossa visão perante o mundo. É com elas, que aprendemos 

sobre a origem do Cosmo, da humanidade e de todas as coisas que nos rodeiam. Os 

personagens do mito são sempre figuras arquetípicas, isso explica a identificação ou 

a não identificação com esses personagens. 

Na segunda e terceira parte do artigo, serão utilizados os conceitos para a 

sustentação teórica sobre os mitos e suas funções, dos autores Joseph Campell, 

Micea Eliade e Jung. O estudo aprofundado sobre o programa, utilizará uma 

abordagem da perspectiva da jornada do herói, presente no livro “Herói de mil 

faces”. A saga do herói segue o padrão do monomito, por isso, as características 

nele presentes são fenômenos que se repetem nos discursos narrativos existentes 

nas mídias. 

Nas partes subsequentes do estudo, é feita a análise estrutural do programa, 

sempre em comparação com a jornada do herói de Campbell. A análise se divide em 
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dois pontos: os arquétipos presentes na jornada do herói culinário; e os símbolos e 

as ferramentas mágicas do campo mitológico que surgem no decorrer da exibição 

da série. Essa etapa da pesquisa, busca relacionar a teoria sobre mitos e sua 

aplicabilidade em um talent show contemporâneo, de sucesso internacional. 

A pesquisa realizada, fundamentou-se na importância de apontar casos de 

mitologias utilizados como base para a produção audiovisual nas mídias de grande 

alcance de público. A ideia é ampliar as discussões sobre o assunto, incitar o leitor 

ao exercício de análise dos mitos nas mídias e servir como complementação e 

fomento de pesquisas desse segmento. 

 

A importância do mito 

 

O inconsciente é o lugar da mente humana onde habitam uma diversidade 

imensa de símbolos e imagens, de seres fantásticos e oníricos e de situações 

fantasiosas, que transpassa pelo campo emocional do indivíduo. De acordo com 

Jung, o inconsciente pessoal é formado a partir das experiências vivenciadas 

individualmente. As informações que lá se encontram, passaram em algum 

momento pela consciência, mas a repressão e o esquecimento contribuem para que 

elas desapareçam. 

O inconsciente coletivo, por sua vez, é adquirido hereditariamente, e “consiste 

de formas preexistentes, arquétipos, que só secundamente podem se tornar 

conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência”. (JUNG, 

2000, p. 54). O conceito de arquétipo transpassa as dimensões do tempo e do espaço. 

Por isso, é comum encontrar lendas e contos de diferentes culturas com histórias 

semelhantes, pois, “os arquétipos a serem descobertos e assimilados são 

precisamente aqueles que inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens 

básicas dos rituais, da mitologia e das visões” (CAMPBELL, 2004, p.13). 

Segundo Eliade (1994, p. 9 e 10), “o mito é considerado uma ‘história sagrada’ 

e, portanto, uma ‘história verdadeira’, porque sempre se refere a realidades”. Sua 
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principal função “consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e 

atividades humanas”. O mito, enquanto “realidade cultural extremamente 

complexa”, permite uma multiplicidade de perspectivas e interpretações, de acordo 

com a localização e época em que ocorre sua difusão. 

Os rituais também nascem dos mitos e são responsáveis por introduzir o 

homem em seu ambiente sociocultural. O ritual é a representação de um novo 

nascimento para o mundo. A essência de sua mensagem está inserida no campo 

mitológico, ensinando seus “discípulos” a origem da criação do Cosmo, da vida e de 

tudo o que nela habita. 

 

Vemos, portanto, que a “história” narrada pelo mito constitui um 

“conhecimento” de ordem esotérica, não apenas por ser secreto e 

transmitido no curso de uma iniciação, mas também porque esse 

“conhecimento” é acompanhado de um poder mágico-religioso. Com 

efeito, conhecer a origem de um objeto, de um animal ou planta, equivale 

a adquirir sobre eles um poder mágico, graças ao qual é possível dominá-

los, multiplicá-los ou reproduzi-los à vontade. (ELIADE, 1994, p. 15) 

 

Conhecer os mitos, é estar em contato com ensinamentos ancestrais, é 

desvendar o mistério da origem da vida. Os mitos são narrativas extraordinárias, os 

arquétipos entram em cena para conduzir o “consumidor mitológico” por um 

caminho repleto de magia, emoção e autorreflexão. A relação entre inconsciente 

coletivo e mito, permite que a mensagem transite através dos séculos e continue 

servindo de apoio para a evolução do eu interior individual. 

Na sociedade atual, o homem moderno não mantém a mesma relação com 

os mitos que o homem arcaico possuía. Nos tempos remotos, nossos ancestrais 

necessitavam conhecer os mitos e vivenciá-los através dos rituais, para que sua 

relação com o Cosmo se mantivesse harmonizada e para que o futuro das gerações 

ulteriores, fosse assegurado. O homem da atualidade, não possui essa preocupação, 

portanto, não é obrigado a conhecer profundamente as mitologias existentes. Ainda 

assim, é impossível escapar da atmosfera mitológica. 
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Os mitos estão presentes nas narrativas que consumimos diariamente, nos 

mais diversos meios midiáticos. Eles fazem parte da estratégia comunicacional 

responsável por manter a atenção dos espectadores, em boa parte das atrações 

oferecidas. A espetacularização dos mitos, permite que as mensagens cosmológicas 

continuem sendo repercutidas. Destarte, o mito continua sendo “ingrediente vital da 

civilização humana”, não se reduz apenas ao entretenimento. O mito, é “uma 

realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é absolutamente uma teoria 

abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião 

primitiva e da sabedoria prática” (ELIADE, 1994, p.19). 

 

A jornada do herói  

 

Joseph Campbell em seu livro O herói de mil faces, dedica-se a guiar os seus 

leitores pelos caminhos tortuosos e mágicos por onde o herói se aventura. Sua 

teoria permite que toda a esfera mitológica das histórias de ficção ou não ficção, seja 

identificada, tal como, os arquétipos que compõem a narrativa. As características do 

herói, as entidades que entram em contato com ele, suas ferramentas mágicas e os 

obstáculos enfrentados, atuam como um convite a conhecer o eu interior de quem 

observa a saga. Pode auxiliar na compreensão de sua realidade existencial e servir 

ainda, de estímulo para o aperfeiçoamento de valores. 

O monomito, permite que a história contada sobre o herói sofra adaptações 

de acordo com a intencionalidade e necessidade de seu público alvo. Uma ou outra 

parte da jornada é modificada, mas sua essência permanece a mesma. Há 

arquétipos que aparecem frequentemente nas narrativas.  Christopher Vogler , 

definiu os principais personagens arquetipais nas categorias: herói, mentor, 

guardião de limiar, arauto, camaleão, sombra e pícaro. Essa delimitação de 

características não segue um padrão rígido, ou seja, um personagem pode conter 

elementos de mais de um arquétipo. 
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O herói, possui características nobres, que já se manifestam ou que irão 

manifestar no decorrer de sua jornada. Esse arquétipo, transborda coragem e força. 

Campbell dizia que o herói é “o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 

limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 

humanas. As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das 

fontes primárias da vida e do pensamento humanos” (CAMPBELL, 2004, p. 13). A 

identificação com a figura do herói é comum, porque esse arquétipo “simboliza 

aquela divina imagem redentora e criadora, que se encontra escondida dentro de 

todos nós e apenas espera ser conhecida e transformada em vida” (CAMPBELL, 

2004, p. 21). 

O herói mitológico, segue um percurso padrão em sua jornada: “separação-

iniciação-retorno- que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito” 

(CAMPBELL, 2004, p.17). Começa sua aventura primeiramente saindo de sua zona 

de conforto. Ele pode partir em busca de seu destino, voluntariamente ou ser atraído 

por seres místicos e sobrenaturais, que o conduzirão, na tentativa de ajudá-lo ou de 

prejudicá-lo. No primeiro limiar, o herói se depara com uma criatura responsável 

pela proteção da passagem. Esse ser, tem como função testar as habilidades físicas, 

emocionais e psicológicas do herói, que nessa altura de sua empreitada, já aceitou 

seu destino desafiador.  

Portanto, é nesse momento que “o herói inicia uma jornada por um mundo 

de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das 

quais ameaçam fortemente (provas), ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda 

mágica (auxiliares)” (CAMPBELL, 2004, p. 137). O herói enfrenta forças maléficas, 

surgem os inimigos, mas ele não é esquecido ou abandonado. O auxílio pode vir por 

parte de aliados, dos deuses ou de mentores, que oferecem ferramentas mágicas 

para que o herói consiga completar sua missão. O herói segue em direção ao 

segundo limiar, onde será obrigado a enfrentar diversos testes e o seu grande 

desafio final. 

Ao vencer todas as suas provações, o herói pode finalmente receber a 

benção a ele destinada, por seu esforço, coragem e por sua determinação. Cabe ao 
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herói retornar ao seu lugar de origem, para compartilhar com a humanidade os 

ensinamentos adquiridos durante sua jornada. O retorno pode acontecer sob a 

proteção dos deuses, sendo tranquilo e sereno, ou, pode ser conturbado, com novas 

provações. O renascimento do herói ocorre, ele vence seus medos, suas falhas e 

abandona seu ego. Mergulha em si mesmo e estabelece o equilíbrio onde antes 

residia o caos. Sua missão é compartilhar com o mundo sua experiência mágica: 

 

O efeito da aventura bem-sucedida do herói é a abertura e a liberação do 

fluxo de vida no corpo do mundo. O milagre desse fluxo pode ser 

representado, em termos físicos, como a circulação da substância 

alimentar; em termos dinâmicos, como um jorro de energia; e, 

espiritualmente, como manifestação da graça. (CAMPBELL, 2004, p. 22) 

 

A jornada do herói é repleta de símbolos e de sacralidade. O herói – em sua 

existência humana e abarrotada de imperfeições – é agraciado com a oportunidade 

sagrada dos deuses. Recebe um convite para uma aventura em busca do seu deus 

interior, para que assim, restabeleça sua conexão com o Cosmo, de maneira 

equilibrada e consciente. Os deuses e os seres lúdicos que surgem no decorrer da 

narrativa, são apenas estímulos para que o herói encontre as ferramentas 

necessárias para desenvolver e aprimorar suas qualidades interiores. Após o seu 

renascimento, o herói compartilha sua experiência com sua sociedade e assim, 

conclui sua missão. 

Todos os obstáculos enfrentados pela figura do herói, são exemplos de 

superação e transformam-se em mensagens de esperança e incentivo, 

comunicando-se diretamente com o inconsciente do observador do monomito. 

Campbell destacou que “cabe ao indivíduo, tão somente, descobrir sua própria 

posição com referência a essa fórmula humana geral e então deixar que ela o ajude 

a ultrapassar as barreiras que lhe restringem os movimentos” (CAMPBELL, 2004, p. 

68). A empatia com o herói, leva o homem a repensar seu modo de viver, sentir e 

ser. 
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A jornada Masterchef 

 

Por ser uma franquia internacional, o programa Masterchef Brasil, possui 

um formato que exige características pré-estabelecidas, mas perfeitamente 

adaptáveis para cada país em que é veiculado. Portanto, não há diferenças 

discrepantes entre as quatro primeiras temporadas exibidas até o presente 

momento, permitindo que a análise realizada deste artigo, abarque todas as 

edições. O Masterchef Brasil já realizou duas outras temporadas além das 

competições amadoras: uma temporada de culinária infantil e uma versão da 

disputa apenas com cozinheiros profissionais. Sendo assim, é importante destacar 

que o foco da pesquisa realizada foi a competição entre os cozinheiros amadores. 

A jornada do herói culinário começa antes do primeiro episódio de cada 

temporada ir ao ar. Em 2016, o número de inscrições foi superior a 25 mil e mais de 

500 testes presenciais foram realizados.  Os primeiros episódios registram o início 

da trajetória, com as 75 pessoas que passaram pelas primeiras seletivas. Elas são 

convocadas para a apresentação de um prato livre, que é degustado e analisado pelo 

trio de jurados. Cada participante dispõe de 50 minutos para a preparação do prato e 

cinco minutos para a finalização e montagem. Os aspirantes a Masterchef são 

entrevistados e questionados quanto aos elementos gastronômicos utilizados em 

sua receita. Com a aprovação de dois dos jurados, o candidato recebe 

temporariamente o avental do programa e se classifica para a próxima fase. 

Para a etapa seletiva seguinte, passaram 46 concorrentes, que são 

submetidos a provas que exigem o conhecimento de técnicas específicas e o uso da 

criatividade. Finalmente, são selecionados os 21 competidores que entrarão na 

cozinha do Masterchef Brasil. O número de participantes presentes em cada etapa, 

varia de acordo com a temporada. Com o sucesso do programa, na televisão 

brasileira, houve um aumento no número de classificados, resultando na 

prorrogação do tempo de duração, a partir da terceira edição da série.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Os candidatos se submetem a diversas etapas classificatórias mas para isso, 

precisam ter em mente que serão obrigados a abrir mão temporariamente de seus 

universos particulares. Participar do Masterchef Brasil implica afastar-se de seu 

trabalho atual, de seus familiares e amigos, e em alguns casos, de sua cidade e/ou 

estado. O participante se distancia de seu cotidiano rotineiro e passa a viver o 

universo culinário do talent show, dedicando seu tempo a estudos e às práticas das 

técnicas tradicionais e individuais, para obter um melhor desempenho durante as 

provas.  

Esse período – que se inicia com o primeiro contato dos participantes através 

da chamada para a inscrição e estende-se até o momento em que se classificam 

para entrar definitivamente na cozinha do Masterchef Brasil – é o que Campbell 

definiu em seus estudos como o primeiro limiar. O herói se depara com o chamado 

para a aventura. Aceitar essa condição, já é sacrificar uma parte de sua vida em prol 

de um bem maior. O herói é obrigado a passar por testes iniciais, para provar as 

entidades envolvidas no programa, que tem capacidade para sair vitorioso na 

jornada mágica que o espera. 

Após superar a travessia do primeiro limiar e conseguir adentrar ao universo 

Masterchef, os competidores são submetidos a uma grande quantidade de provas. A 

cada semana, um cozinheiro amador é eliminado, até restarem os dois últimos 

competidores. Esses dois sobreviventes, precisam criar um cardápio livre para os 

jurados, com entrada, prato principal e sobremesa. Esse é o desafio final, o menu 

mais coerente, mais saboroso e com menos falhas técnicas, garante ao vencedor o 

título de melhor cozinheiro amador do Brasil.  

Cada programa é composto por pelo menos dois desafios. O primeiro, pode 

ser individual ou em grupo e garante imunidade aos vencedores. O segundo, possui 

caráter eliminatório. Em algumas provas, o vencedor ou o capitão da equipe, recebe 

o direito de tomar decisões, que normalmente, dizem respeito ao desempenho dos 

outros participantes na segunda prova. As escolhas do jogador podem prejudicar ou 

beneficiar os outros concorrentes, dependendo da estratégia de jogo utilizada.  
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A travessia do segundo limiar, até a superação do último teste, é a parte mais 

movimentada, do monomito. É nessa fase que o herói é exaustivamente testado. Os 

desafios atingem níveis extremamente críticos, obrigando os competidores a 

testarem seu raciocínio lógico, suas técnicas e a dominarem seus sentimentos. 

Nesse momento, o herói precisa superar todos os meus medos e limitações, para 

poder encarar e vencer todos os obstáculos que surgem em seu caminho. O herói 

enfrenta seus adversários, as forças maléficas que tentam desestruturá-lo e 

principalmente, enfrenta a si mesmo. Atinge o sucesso de sua jornada ao superar 

todas as suas limitações, e é recompensado com o elixir da vida e pode 

compartilhar todo o seu aprendizado. 

 

Os arquétipos e suas funções 

 

O herói não está sozinho em sua jornada. É possível identificar diferentes 

arquétipos, cada um com a sua função, no roteiro do programa. Essas figuras 

míticas, são responsáveis por auxiliar, proteger e testar os competidores. Fornecem 

ferramentas mágicas e preparam “emboscadas”, para que o herói seja colocado a 

prova e consiga entrar em contato com seu eu interior, compreendendo o verdadeiro 

sentido da vida e compartilhando os ensinamentos recebidos com outros indivíduos. 

O primeiro arquétipo que surge na jornada do herói culinário é a figura do 

arauto, responsável por realizar o chamado da aventura. Nesse papel está a 

apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão (figura 1). Ela é a primeira a se 

manifestar, e através de vinhetas exibidas na televisão e posteriormente divulgadas 

na internet, lança o desafio para encontrar o melhor cozinheiro amador do Brasil. A 

apresentadora é a entidade mensageira e mediadora entre participantes e jurados. 
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Figura 1 – A apresentadora Ana Paula Padrão explica as regras da prova.  

 

Em alguns episódios, antes da prova de eliminação, é exibido um vídeo sobre 

a vida de um dos participantes. A apresentadora Ana Paula Padrão é responsável 

por apresentar ao público cada participante que se mantém na disputa. Ela visita a 

casa dos competidores e realiza informalmente uma entrevista enquanto os 

mesmos cozinham. Estes momentos inseridos no talent show, remetem às 

características que indicam a subjetividade e normalidade por parte do herói em seu 

dia a dia.  Uma pessoa comum, com seu trabalho, sua rotina, seus sonhos e 

aspirações. Sua força de vontade e seu esforço são recompensados com a chance 

da transformação de um cozinheiro amador em um Masterchef.  

A apresentadora não tem poder de voto, mas atua diretamente nos desafios, 

auxiliando quando necessários os participantes e impondo empecilhos para 

dificultar a execução das provas. Ana Paula padrão é a única que consegue transitar 

entre o mundo dos aspirantes a herói e o mundo dos mentores. Durante o 

programa, ela indaga a opinião dos jurados e dos competidores. Possui livre acesso 

ao local em que os chefes ficam posicionados, a cozinha Masterchef, ao mercado, e 

aos bastidores. É ela quem realiza as entrevistas com os convidados especiais do 

programa e com o eliminado da semana. 

Os jurados do Masterchef Brasil são chefes reconhecidos 

internacionalmente. Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella, carregam 
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em seus currículos diversos prêmios e possuem restaurantes renomados. Cada 

jurado possui uma nacionalidade diferente: um brasileiro, um francês e uma 

argentina, mas todos residem atualmente no Brasil. Essa multiplicidade cultural, 

implica no aumento do grau de dificuldade dos desafios que os participantes 

enfrentam. Cada chefe tem a sua cultura, suas preferências gastronômicas e 

consequentemente diferentes paladares. Agradar os três jurados é ultrapassar 

todas as barreiras culturais, ressaltando a importância do sabor de um prato bem 

executado. 

Os jurados exercem mais de uma função no decorrer do programa. Eles são 

guardiões do primeiro limiar, selecionando os candidatos aptos a se tornarem um 

herói culinário e ao mesmo tempo, atuam como mentores e deuses. Possuem 

dualidade de emoções, em algumas situações fornecem aos participantes os 

elementos necessários para a superação de suas dificuldades, em outros 

momentos, mostram-se bastante irritados com as posturas e com as atitudes dos 

mesmos. Passam em todos os episódios lições de aprendizado e aprimoramento. 

Em suas palavras, buscam conectar o herói com sua própria origem, suas raízes, 

sua alma e com o eu interno que habita dentro de cada indivíduo. 

Durante o preparo dos pratos, cada participante recebe um jurado em sua 

bancada. Eles perguntam sobre a refeição que será preparada, sobre os 

ingredientes, questionam as decisões dos cozinheiros e dão dicas para o 

aprimoramento do sabor, ou conselhos que evitem o desastre total dos pratos.  Os 

jurados são responsáveis por classificar os destaques bons e ruins de cada prova, 

além de chamar a atenção dos medianos, criticando sua mediocridade. O programa 

conta ainda com chefes convidados com grande destaque na culinária mundial, 

como por exemplo, o brasileiro Alex Atala. Em alguns episódios, esses chefes, 

oferecem uma aula para os participantes e depois atuam como jurados. Os pratos 

produzidos, normalmente são releituras das receitas que são especialidades em 

seus próprios restaurantes. 

O poder absoluto do programa, pertence aos jurados. No papel de deuses, 

são eles que tomam as decisões importantes, responsáveis por movimentar o 
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desenvolvimento da jornada. Experimentar a comida e realizar o julgamento do 

trabalho individual dos participantes, são obrigações exclusivas dessas entidades. 

São os jurados que decidem quem possui o mérito de continuar na jornada 

culinária. Possuem também uma espécie de “poder ressuscitador”. Nas três 

primeiras edições, houveram episódios de “repescagem” e os chefes decidiram 

quem teria uma nova oportunidade de se tornar um herói culinário. Há casos em 

que os jurados optaram por não eliminar ninguém na segunda prova, por acreditar 

que a dupla de participantes, mereciam uma segunda chance. 

O ciclo da jornada Masterchef se encerra com a premiação do herói. Após 

sobreviver a todos os testes, sua coragem e determinação são reconhecidas, 

completando a transformação interna de sua alma. São realizadas algumas 

alterações nos prêmios ofertados, no decorrer das edições. Na terceira temporada, 

foram oferecidos ao vencedor 150 mil reais, um carro novo, uma bolsa de estudos 

na escola culinária Le Cordoun Bleu em Paris, mil reais mensais em compras de 

mercado durante um ano e o troféu Masterchef. É a primeira vez, na história do 

programa, que a segunda colocação também tem direito a premiação. Apesar de 

não receber os mesmos prémios que o vencedor do programa, o participante 

poderá optar por um curso de cozinha ou de pâtisserie na Le Cordoun Bleu em 

Otawa, Canadá e terá direito a mil reais mensais durante doze meses. 

 

Elementos mágicos e simbólicos 

 

O simbolismo mitológico do programa pode ser encontrado em diversos 

elementos. No cenário, em objetos cenográficos, na vestimenta e nas ferramentas 

de trabalho. Esses signos são responsáveis por fomentar a atmosfera lúdica do 

formato televisivo. Os produtos utilizados no programa, em sua maioria, fazem parte 

do corpo de empresas patrocinadoras do programa. Os alimentos, os utensílios de 

cozinha e os produtos de limpeza, surgem na jornada do herói como instrumentos 
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de auxílio oferecidos pelas divindades, fornecendo aos participantes meios materiais 

eficazes para vencer os desafios. 

Os jurados são posicionados na parte frontal do cenário, observando 

diretamente a cozinha Masterchef, em uma espécie de palco. A apresentadora, se 

situa na parte lateral direita do cenário, em uma elevação bem parecida com a dos 

jurados, mas de tamanho reduzido (figura 2). Os participantes se posicionam na 

cozinha, em longas bancadas paralelas, com seu espaço individual. Há ainda o 

mezanino, uma espécie de plataforma elevada, onde os melhores cozinheiros ou a 

melhor equipe da primeira prova, podem se dirigir. Essa localização privilegiada, 

permite observar o desempenho dos candidatos e o julgamento dos chefes na prova 

eliminatória. O mezanino é o local destinado a proteção dos candidatos mais 

empenhados na prova, a imunidade é uma espécie de recompensa pelo trabalho 

bem executado (figura 3). 

 

 

Figura 2 – Cenário do programa Masterchef Brasil. 
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Figura 3 – Os eliminados realizam a prova de repescagem e são observados pelos outros competidores do mezanino.  

 

O cenário, a forma como cada componente é situado e a maneira escolhida 

para a avaliação das provas, permitem que os participantes e os telespectadores 

revivam os rituais sagrados dos ancestrais arcaicos. Os jurados convocam os 

participantes individualmente para virem à frente, no palco em que se encontram. 

Nesse espaço, é inserido uma espécie de púlpito, onde o prato é colocado e 

qualificado. Nesse momento é solicitado aos jogadores que entrem no espaço 

sagrado para apresentar sua “oferenda”, símbolo de seu trabalho e devotamento. Os 

chefes degustam e cometam os pontos fracos e os pontos fortes de cada prato 

(figura 4). Analisam o sabor, o equilíbrio, a coerência entre os ingredientes, a 

criatividade e a estética adotada para o empratamento.  
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Figura 4 – Henrique Fogaça experimenta o prato da participante Raquel. 

 

Na maioria dos episódios do programa, ocorre a prova da caixa misteriosa 

(figura 5). Cada participante recebe uma caixa de madeira, dentro dela existem 

ingredientes até então desconhecidos pelos cozinheiros e pelo público. Os 

componentes das caixas nunca se repetem e vão desde ingredientes presentes no 

cotidiano dos brasileiros até alimentos pouco habituais e de difícil acesso. A caixa 

misteriosa é a personificação dos obstáculos e fatores surpresas que o herói precisa 

enfrentar no decorrer de sua caminhada. É preciso enfrentar suas limitações para 

utilizar da melhor forma possível a dádiva ofertada pelo destino e manter-se em 

constante evolução.  

 

 

Figura 5 – Prova da caixa misteriosa. 
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O relógio (figura 2), em destaque no cenário por seu tamanho e localização, é 

apontado pelos participantes como o grande vilão da competição culinária. Na 

verdade, ele é um dos principais elementos responsáveis pela qualificação e 

transformação do herói. Aprender a lidar com o tempo, é adaptar-se às situações de 

extrema tensão e dificuldade. A figura do relógio, representa a grande batalha do 

herói com seus maiores medos, é a luta com o eu interior. É preciso inteligência, 

determinação, criatividade, intuição e habilidade técnica para vencer a batalha e 

transformar o aspecto do relógio, de limitador a libertador.  

O avental é um símbolo de extrema importância dentro do Masterchef Brasil. 

Sua simbologia está relacionada a vida, a permanência no jogo. Se agradar pelo 

menos dois dos jurados, na etapa inicial do programa, o participante ganha o avental 

(figura 6). O avental é um símbolo da bênção divina concedida pelos deuses, é a 

chance de transformação externa e interna, é a armadura do herói. Se o participante 

não obtiver um bom desempenho, durante sua provação, perde seu avental e é 

eliminado no programa. 

 

 

Figura 6 – Os jurados entregam o avental para uma participante classificada. 
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Nota-se a utilização de diferentes cores com intencionalidade, em 

determinadas situações do programa. Na maioria das provas, o avental branco é 

usado nas provas de caráter classificatório. Os participantes que vão para a segunda 

prova, de caráter eliminatório, costumam utilizam o avental preto, salvo a raras 

exceções (figura 3). Há dois tipos de aventais para as provas em equipe, que 

diferenciam os times, nas cores azul e vermelho ou amarelo e vermelho. 

O troféu Masterchef é o único prêmio que os participantes não conseguem 

adquirir de nenhuma outra maneira, se não, vencendo o programa (figura 7). Ele é 

símbolo da missão concluída, do poder de transformação da mente e dos 

sentimentos. Só o melhor cozinheiro amador tem direito a ele, pois, para conseguir 

tal feito, é necessário lapidar seus dons, seus talentos e suas virtudes. O programa 

termina com a entrega do troféu, esse é o grande momento de consagração do 

herói. Nesse momento, o vencedor do Masterchef Brasil se encontra totalmente apto 

a assumir a posição de um profissional culinário, com todas os adjetivos e 

qualidades referentes a esse papel social.  

 

 

Figura 7 – Troféu Masterchef. 

 

Considerações finais 

 

As franquias dos programas Masterchef foram exibidas amplamente em 

diferentes territórios, continentes e países. Houveram adaptações de acordo com a 
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cultura local em que o programa foi veiculado, mas sua essência permanece 

imutável. Por trás da explicação desse sucesso internacional, encontra-se a 

mitologia. Os mitos são responsáveis por atuar no inconsciente coletivo e por 

inserir-se no terreno fértil da fantasia e da sacralidade, dominam a atenção do 

espectador, que passa a vivenciar a aventura do campo observatório. 

As histórias e contos são responsáveis por conhecimentos milenares da 

sociedade e atuam como um guia orientador da humanidade. Os personagens e as 

aventuras possuem as mesmas características; mudam-se os nomes, os cenários. 

O homem carrega dentro de si um herói perdido, desorientado, que está em uma 

busca constante pelo elixir da vida. Ao identificar esses heróis nos meios 

comunicacionais, a empatia é acionada e as projeções no outro são responsáveis 

por manter o interesse constante na aventura exposta. 

Os mitos carregam em si toda a magia dos rituais cosmogônicos, são 

promessas de auxílio, de orientação, em meio ao caos particular dos indivíduos da 

sociedade atual. A jornada do herói, possui os elementos incitadores de 

autoconhecimento e reflexão. A aventura heróica acontece diariamente, e se repete 

diversas vezes na vida de todas as pessoas existentes no mundo. Testemunhar 

etapas e desafios de uma missão, permite ampliar as perspectivas em relação a si 

mesmo. O poder do mito está no fato de suas estruturas serem formadas de 

ferramentas de autoconhecimento.  

Na contemporaneidade, há informações visuais nos mais diferentes meios 

comunicacionais, em abundância. Investigar essas narrativas, possibilita ao 

pesquisador destacar os produtos midiáticos que utilizam de estratégias não apenas 

mercadológicas, mas também emocionais e didáticas. O herói comum enfrenta suas 

provas diárias e é seduzido a consumir constantemente, bens espirituais e 

materiais, em busca de consolo e suporte nas histórias que observa. 

Este artigo almeja ampliar as discussões com foco nos elementos 

mitológicos inseridos nas mídias. Identificar e analisar tais características 

mitológicas no programa Masterchef Brasil, permite uma melhor compreensão da 

funcionalidade e do poder comunicacional dos mitos. Busca-se, portanto, fomentar e 
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inspirar pesquisadores e profissionais da área de criação e produção audiovisual 

para que futuramente, apresentem propostas, projetos e estudos com diversas 

perspectivas e aplicações do mito nos espaços contemporâneos midiáticos. 

 

Referências 

 

BASTIDORES - Masterchef Brasil 2016. Disponível em 

http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/fotos . Acesso em: 20 de 

ago. 2016. 

CAMPBELL, J. Herói de Mil Faces, O. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1995. 

ELIADE, M. Mito e realidade. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

HOLZBACH, A. D. A comida como chef de um formato televisivo: MasterChef Brasil 

versus Masterchef Colômbia. In: Encontro Anual da Compós, XXV, 2016. 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 21 p. Disponível em: 

http://www.compos.org.br/biblioteca/compos_identificado_3388.pdf. Acesso em: 10 

de jul. 2016. 

JUNG, C. G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

MARQUIONI, C. E.; OLIVEIRA, C. C. Para além da competição: consumindo afetos 

como cultura material no programa MasterChef: análises e reflexões 

iniciais. Conexão-Comunicação e Cultura, Caxias do Sul, v.14, n.28, p.73-97, jul./dez. 

2015.  

MASTERCHEF Brasil – Canal do Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UC2EWGw-KBjEReUbXMJEiaCA/vídeos. Acesso 

em: 7 de jun. 2016 

MIPCOM – The world’s entertainment content market. Disponível em: 

http://www.mipcom.com/. Acesso em: 5 de jul. 2016. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

NOVA temporada do Masterchef terá mais episódios. Disponível em: 

http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/noticias/100000797334/nova

-temporada-do-masterchef-tera-mais-episodios-e-competidores.html. Acesso em 

5 de jul. 2016. 

VOGLER, C. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2006 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

O estereótipo e a industrialização mediática dos arquétipos: uma leitura 

sob a ótica da complexidade 
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Resumo: No presente artigo, propomo-nos a discutir a relação entre a 

produção cultural humana, a partir de imagens arquetípicas e de seus conteúdos 

simbólico-arcaicos, e a produção de estereótipos mediáticos, a partir da produção 

massiva de imagens técnicas. Para tanto, nos valeremos do método da pesquisa 

bibliográfica, sob a ótica do paradigma da complexidade. A cultura de massa 

absorve conteúdos de outras culturas, industrializando-os e difundindo-os, 

apropriando-se dos arquétipos e transformando-os em estereótipos. O estereótipo é 

uma ideia que se estabelece como padrão, produzindo bens de consumo pela mídia, 

a partir do imaginário. O vetor da estereotipia são os dispositivos tecnológicos, que 

possibilitam a produção  e o consumo incessante de imagens técnicas. E é o aspecto 

arquetípico que prende, estimulando o consumo do estereótipo. Essa multiplicação 

vertiginosa de imagens técnicas – idênticas e repetidas – acaba por gerar uma 

saturação do olhar, uma crise de visibilidade, na qual são necessárias mais e mais 

imagens para se alcançar os mesmos efeitos de apelo.  

 

Palavras-chaves: Imagem técnica, Imaginário, Indústria cultural. 

 

IMAGEM, IMAGINÁRIO E IMAGINAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 

 

Emissor, receptor, mensagem, canal, código, contexto. É possível supor que 

aqueles que terminaram o ensino fundamental – mesmo que não se lembrem – 
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viram anteriormente, em algum momento, os nomes acima reunidos e unidos 

esquematicamente, caracterizando o processo da comunicação humana proposto 

pelo paradigma funcionalista e difundido pela cibernética de Norbert Wiener. Esse 

modelo comunicativo cibernético, segundo Silva (2012), pressupõe que a 

comunicação se dá pela troca de informações entre um emissor e um receptor, 

através de um determinado meio. 

 

Em tal modelo, tão mais perfeita é a comunicação quanto melhor se 

consubstancia a transferência, eliminando-se possíveis ruídos que 

diminuem a “quantidade de informação” do sistema, deteriorando a 

mensagem originalmente emitida e gerando resultados não desejados 

quando da formulação realizada pelo emissor. Nesse sentido, o emissor é 

o responsável pela produção e envio da mensagem e o receptor pela 

decodificação. (SILVA, 2012, p. 22). 

 

O modelo cibernético da comunicação é fruto de uma longa corrente de 

pensamento lógico e binário, na qual há apenas dois valores: um verdadeiro e um 

falso. Embora expresse perfeitamente bem o racionalismo positivista que domina a 

produção de conhecimento ocidental desde o século XVII, o modelo cibernético não 

faz jus à complexidade que envolve os processos da comunicação humana. Sobre 

isso, falaremos logo adiante.  

Retomemos então que o pensamento lógico-binário iniciou-se com Sócrates, 

na Grécia Antiga, e culminou no racionalismo cartesiano, defendendo a razão como 

o único meio de legitimação e acesso à verdade. Conforme Durand (2011), essa foi a 

via trilhada pelo pensamento ocidental que passou a excluir o imaginário de seus 

processos intelectuais, uma vez que  

 

[...] a imagem, que não pode ser reduzida a um argumento “verdadeiro” 

ou “falso” formal, passa a ser desvalorizada, incerta e ambígua, tornando-

se impossível extrair pela sua percepção (sua “visão”) uma única proposta 

“verdadeira” ou “falsa” formal. A imaginação, portanto, [...] é suspeita de 
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ser “a amante do erro e da falsidade”. A imagem pode se desenovelar 

dentro de uma descrição infinita e uma contemplação inesgotável. 

(DURAND, 2011, p. 10). 

 

Aqui, é preciso abordar o que entendemos por imagem e imaginário, para 

que possamos desenvolver adequadamente a ideia da complexidade da 

comunicação humana e a dificuldade em olhá-la sob o viés racionalista. 

A palavra imagem vem do latim imago, que quer dizer semelhança, 

aparentar-se com, parecer-se com (CAMARGO, 2005). Para Castro e Silva (2014, p. 

239), imagens são representações visuais, meios de expressão cultural, dos quais o 

homem se utiliza para representar a impressão ou percepção que se tem de 

determinada coisa ou ser.  

Segundo Flusser (2009, p. 7), “imagens são superfícies que pretendem 

representar algo” e que dependem da imaginação – uma capacidade específica de 

abstração –, tendo em vista que as imagens resultam do processo de se abstrair 

duas das quatro dimensões de espaço-tempo, de modo que restem apenas as 

dimensões do plano. Nesse sentido, o autor entende que a imaginação  - uma 

habilidade eminentemente humana – é a competência de se fazer e decifrar 

imagens. 

 

[...] a imaginação tem dois aspectos: se de um lado, permite abstrair duas 

dimensões dos fenômenos, de outro permite reconstituir as duas 

dimensões abstraídas na imagem. Em outros termos: imaginação é a 

capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos 

planos e decodificar as mensagens assim codificadas.  

(FLUSSER, 2009, p. 7). 

 

Klein (2006, p. 39) explica que, em um primeiro momento, pode-se pensar 

em imagem como sendo tudo que se dirige ao olhar. No entanto, destaca que o uso 

de tal palavra “[...] não se limita [...] ao já infinito universo das coisas capturadas pela 
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visão.”, tendo em vista que a imagem não exige uma superfície externa e material 

para se formar: ela pode ser mental. O autor esclarece: “Afinal, criamos imagens 

mentais de objetos invisíveis, que muitas vezes nunca irão se materializar diante de 

nossos olhos. O conjunto dessas imagens compõe aquilo que chamamos 

imaginário.” (KLEIN, 2006, p. 39). 

Quando falamos de imaginário, tratamos de uma área de pesquisa 

transdisciplinar que estuda as imagens que ordenam os modos de representação; a 

etimologia da palavra vem do latim imaginariu, que significa “que existe na 

imaginação”. (BENETTI, 2014). Na acepção de Durand (2011), o imaginário é uma 

espécie de museu que contém e resguarda todas as imagens passadas, possíveis, 

produzidas e a serem produzidas pela humanidade. Para Boroski (2014, p. 32), “[...] o 

imaginário é o campo que suporta as trocas simbólicas. Ele é habitado  por  

símbolos,  formas,  imagens,  aspectos ideológicos,  fantasias,  medos  e  toda  e  

qualquer  manifestação  que  ultrapasse  os  limites  do concreto.” Benetti (2014, p. 

240) compactua com Boroski, afirmando que 

 

O imaginário pode ser considerado [...] como o conjunto de imagens que 

constituem a relação simbólica do homem com o mundo. Esse conjunto 

ou arquivo de imagens está especialmente assentado em mitos e atos 

rituais que são atualizados em cada cultura específica, mas que 

transcendem as formas culturais porque lhes são anteriores. 

 

Para a autora, no fundamento do imaginário encontram-se os arquétipos, os 

símbolos e os mitos. De acordo com Brandão (1999 apud BOROSKI, 2014), arquétipo 

vem do grego, e quer dizer ideias inatas, um modelo primitivo. Os arquétipos, para 

Carl G. Jung (2002, p. 53), são formas da psique presentes em todo tempo e em todo 

lugar. Conforme Contrera (2000, p. 44), por sua vez, estamos falando de “matrizes do 

imaginário de uma cultura, matrizes que serão expandidas e desenvolvidas em 

consonância a contextos históricos específicos.” O que temos, então, são matrizes de 

sentido arcaicas, primitivas, que se utilizam de imagens e representações 
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simbólicas para se atualizarem, ou seja, para fazerem sentido em outras situações, 

em outros momentos, em outras histórias. 

Mazer (2013) e Boroski (2014) esclarecem que a manifestação do arquétipo 

não se dá de modo racional ou concreto, tendo em vista que, habitando o mundo 

inconsciente, os arquétipos são irrepresentáveis. Dessa forma, o homem utiliza-se 

de imagens e símbolos para essas representações, para que os arquétipos possam 

se tornar conhecidos e conscientes, ao longo dos tempos.  

Em Neves e Marcondes Filho (2014) temos que a etimologia da palavra 

símbolo indica uma alegoria ou comparação, algo que representa ou substitui outra 

coisa. Seus significados são diversos, mas nos interessa a possibilidade de o 

símbolo ser tudo aquilo a que se atribui sentido, uma representação duradoura de 

algo ou a representação externa de um processo mental, uma imagem ou ideia. 

“Sua condição é a de operar pela linguagem simbólica, na qual o mundo exterior 

funciona como símbolo do interior.” (BOROSKI, 2014, p. 30). Nesse sentido, na 

interpretação da autora, podemos entender o símbolo como uma tradução 

permanente daquilo que é  símbolo  para  aquilo  que ele representa.  

O mito, por fim, seria uma narrativa “que carrega os arquétipos na forma de 

representações simbólicas.” (BENETTI, 2014, p. 240). Trata-se, portanto, de 

representações coletivas do mundo, formas de expressão fundamentais e 

atemporais. Boroski (2014) esclarece que é por meio das narrativas míticas que o 

pensamento simbólico opera. Ideia que faz ponte ao entendimento de Jung (2002, p. 

47, grifos do autor), de que o “[...] processo simbólico é uma vivência na imagem e 

da imagem.”, lembrando que os arquétipos apenas manifestam-se pelos símbolos e 

imagens arquetípicas. 

Nesse sentido, podemos novamente recorrer a Jung para compreender essa 

relação da imagem com seu simbolismo.  

 

[...] uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma  

coisa  além  do  seu  significado  manifesto  e imediato.  Esta palavra ou 

esta  imagem  tem  um  aspecto  “inconsciente” amplo, que nunca é 
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precisamente definido ou inteiramente explicado. E não podemos ter 

esperanças de defini-lo ou explicá-lo. Quando a mente explora um 

símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da razão. (JUNG, 

2000, p. 20-21) 

 

O homem é, em sua essência, simbólico, uma vez que, para Morin (1979), a 

própria noção de humanidade surge quando o homem se dá conta da finitude de sua 

vida e, na tentativa de burlar a morte, se utiliza dos mitos, dos ritos, da magia. A 

magia é, em si, uma ação simbólica que visa alcançar resultados concretos. “É 

próprio do ritual mágico [...] dirigir-se não só diretamente aos seres dos quais se 

espera uma resposta, mas também às imagens ou símbolos, que se supõe 

localizarem neles [...] o duplo ser representado.” (MORIN, 1979, p. 107, grifos do 

autor). Assim, agindo como um duplo, temos que “[...] ainda que as imagens  não 

possam reduzir-se à sua função mágica, o universo das imagens, desenvolvendo-

se, contribui por si próprio para o desenvolvimento da magia.” (MORIN, 1979, p. 108). 

Benetti (2014) defende, conforme vimos anteriormente, que os arquétipos, os 

símbolos e os mitos encontram-se na base, na fundação do imaginário – campo de 

trocas simbólicas e receptáculo das imagens que mediam as relações simbólicas do 

homem com o mundo. Os símbolos e imagens arquetípicas, bem como os mitos, 

são atualizados em cada sociedade e cultura específicas, a partir de suas 

particularidades, sendo, no entanto, transcendentais a todas elas.  

Klein (2006) entende que a imagem, enquanto um objeto da cultura, 

configura-se como uma narrativa complexa, a partir do encadeamento de elementos 

que dialogam e lhe conferem seu sentido e sua função cultural. Assim sendo, sob o 

aspecto cultural e material do objeto, o autor define as imagens como “[...] textos 

culturais, construídos pelo homem, frutos de sua imaginação, que duplicou o seu 

mundo e seu imaginário, dando-lhes formas figurativas ou abstratas nos mais 

diversos suportes visuais.” (KLEIN, 2006, p. 48).  

Embora planificada pela escalada da abstração, o significado da imagem está 

lá, disponível para ser captado e extraído com um golpe de vista. “Quem quiser 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

‘aprofundar’ o significado e restituir as dimensões abstraídas, deve permitir à sua 

vista vaguear pela superfície da imagem” (FLUSSER, 2009, p. 7). A esse vaguear, 

Flusser chamou de scanning, que recupera o mundo por meio da imagem. No 

entanto, trata-se de um processo que demanda tempo, um tempo lento – o tempo da 

magia, como pontuado por Silva (2012) –, para o estabelecimento das relações 

significativas entre a imagem e aquele que por ela vagueia seu olhar. Aqui, 

estabelece-se o vínculo comunicativo entre emissor (produtor da imagem) e 

receptor (o que “lê” a imagem). E justamente por estabelecer vínculo é que as 

relações e comunicações humanas são complexas e impossíveis de serem 

encerradas em um modelo funcionalista, como o cibernético. Logo, as imagens 

atuam como mediadoras dessas relações entre o homem e o mundo. 

 

Imagens [...] têm o propósito de representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, 

interpõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é serem mapas do 

mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir das 

imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não 

mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o 

próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão 

da função das imagens é idolatria. Para o idólatra – o homem que vive 

magicamente –, a realidade reflete imagens. Podemos observar, hoje, de 

que forma se processa a magicização da vida: as imagens técnicas, 

atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imagética e 

remagicizam a vida. [...] O homem se esquece do motivo pelo qual 

imagens são produzidas: servirem de instrumentos para orientá-lo no 

mundo. Imaginação torna-se alucinação e o homem passa a ser incapaz 

de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. (FLUSSER, 

2009, p. 9, grifos do autor). 

 

As imagens técnicas, para Flusser (2009), são imagens produzidas por 

aparelho, ou seja, por dispositivos tecnológicos. Na concepção do autor e assim 

também explicitado por Silva (2012), são imagens nulodimensionais, nas quais se 

abstraíram todas as dimensões do espaço-tempo, restando bits em um dispositivo, 

em uma tela. Tais imagens são possíveis a partir da eletricidade, conforme Baitello 
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Jr. (2014), coadunando com o nascimento da mídia terciária – mídia que demanda 

um aparelho para codificar e emitir a mensagem e um aparelho para decodificar e 

receber a mensagem anteriormente emitida. As imagens emitidas e codificadas e 

recebidas e decodificadas por mídia terciária, assim interpretado por Silva (2012), 

são imagens técnicas. “O impacto é tão forte que as velhas formas de encantamento 

– os mitos, rituais e as crenças – migram para a mídia terciária [...]” (BAITELLO JR., 

2014, p. 99). A sociedade contemporânea, inclusive, pode ser definida como a era, a 

cultura da imagem, tendo em vista esse processo de valorização e difusão maciça 

das imagens.  

Entretanto, Durand (2000; 2011) indica que é uma ironia relacionar os 

progressos técnicos advindos das revoluções industrial e tecnológica na produção, 

reprodução e transmissão das imagens com a construção dessa civilização da 

visualidade – com sua constelação de imagens prontas para o consumo e 

supremacia da imprensa e da comunicação escrita sobre a imagem mental. Explica-

se: a ironia é que a “civilização da imagem” é efeito do pensamento racionalista, 

tendo em vista ser este o pensamento gerador do desenvolvimento técnico-científico 

e que levou aos avanços que culminaram nas revoluções tecnológicas que, por sua 

vez, proporcionaram o advento dos meios de comunicação de massa, grandes 

responsáveis pela difusão das imagens técnicas em larga escala. 

No entendimento de Silva (2012), para Flusser, as imagens técnicas, além de 

representarem o mundo, têm uma função de alteração da realidade. Assim, “[...] 

torna-se pertinente a consideração da reificação (res rei) da imagem, isto é, a 

imagem transformada em coisa.” (SILVA, 2012, p. 57-58).  

O autor discorre sobre o assunto 

 

[...] o traço diferencial entre o contexto mágico da imagem no primitivo 

[tradicional] e no contemporâneo [técnica] reside na clara distinção entre a 

representação que torna manifesto o morto (imago) e aquela que substitui 

o vivo. A primeira torna presente o corpo ausente, enquanto a segunda, 

inversamente, torna ausente o corpo presente, que padece diante da 

hiper-realidade da própria imagem [...] Nesse contexto, tratamos de uma 
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presença ubíqua (corpórea e imagética) e, portanto, mágica na esfera do 

real. [...] a multiplicação em massa de imagens simultâneas do mesmo 

corpo – transmissível por meio da estrutura de telecomunicações [mídia 

terciária] –, acaba por convertê-las em realidade contra a qual a 

singularidade corpórea é incapaz de fazer frente, devido à impossibilidade 

do transporte deste mesmo corpo em escala compatível. (SILVA, 2012, p. 

58-59, grifos do autor). 

 

Diante da opulência da quantidade e alcance das imagens técnicas, estas 

passam a ser não mais a representação do mundo, mas o próprio modelo idealizado 

a ser seguido pelo mundo. 

 

O ESTEREÓTIPO E A INDUSTRIALIZAÇÃO MIDIÁTICA DOS 

ARQUÉTIPOS 

 

O desenvolvimento tecnológico e o consequente advento da mídia terciária 

foram os responsáveis, segundo Morin (1997), pela industrialização do espírito – que 

se processa nas imagens e nos sonhos – e pela colonização da alma, por meio do 

consumo dos conteúdos midiáticos massivos.  

 

[...] nunca os murmúrios do mundo – antigamente suspiros de fantasmas, 

cochichos de fadas, anões e duendes, palavras de gênios e de deuses, 

hoje em dia músicas, palavras, filmes levados através de ondas – não 

haviam sido ao mesmo tempo fabricados industrialmente e vendidos 

comercialmente. Essas novas mercadorias são as mais humanas de 

todas, pois vendem a varejo os ectoplasmas de humanidade, os amores e 

os medos romanceados, os fatos variados do coração e da alma. (MORIN, 

1997, p. 13-14). 
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No decurso dessas industrialização e colonização que o progresso contínuo 

da técnica atua, adentrando a subjetividade humana e despejando suas mercadorias 

culturais. Para o autor, a cultura e a vida privada até então nunca haviam estado, 

neste nível, no circuito comercial e industrial. Essa cultura midiática é de e para a 

massa, aqui entendida como um grande aglomerado de indivíduos, para além das 

estruturas sociais. O próprio Morin (1997), no entanto, reconhece que essa noção de 

massa é limitada, mas aqui importa mais, nesse momento, que entendamos que a 

cultura de massa é de fato uma cultura, na acepção do autor, a qual podemos 

verificar na citação abaixo. 

 

[...] uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos 

e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os 

instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua segundo trocas 

mentais de projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e 

imagens da cultura como nas personalidades míticas ou reais que 

encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). Uma cultura 

fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio 

práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, 

que cada um secreta no interior de si (sua alma), o ser semi-real, semi-

imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve 

(sua personalidade). (MORIN, 1997, p. 15).  

 

Nesse processo, a cultura de massa absorve conteúdos de outras culturas, 

industrializando-as e difundindo-as, no que Morin (1997) entende como a primeira 

cultura universal da história da humanidade. Porém, para além das discussões da 

influência e interdependência do local e do global – como aborda Christoph Wulf – 

cabe-nos falar sobre a apropriação que a cultura de massa faz dos arquétipos, 

transformando-os em estereótipos – tópico central desse artigo. É o próprio sistema 

da industrialização da cultura, que midiática e massivamente é transformada em 

mercadoria para ser consumida e para ser lucrativa. 

Sendo o lucro a premissa básica da cultura de massa, para que seja 

maximizado, deve-se atingir o maior público possível e, acima de tudo, agradá-lo, 
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para que consuma. Para alcançar tal objetivo, a mídia adapta a cultura ao público. 

De que modo isso acontece? A cultura é tornada mercadoria por um processo 

burocratizado de formatação do imaginário e é assim difundida pela mídia, e, “[...] no 

momento do consumo, torna-se impalpável, uma vez que esse consumo é psíquico” 

(MORIN, 1997, p. 24), um consumo simbólico. E aqui reside sua grande força, uma 

vez que essa cultura mercantilizada é incorporada ao repertório do indivíduo pelo 

consumo desenfreado e irrefletido, que advém de uma produção igualmente 

exacerbada: consumir e descartar, e então consumir novamente. 

Para que essa máquina de produção-consumo-descarte esteja sempre 

operando, é preciso entender a estrutura do imaginário e sua transformação em 

clichê – chapa-matriz de impressão em larga escala – ou, em outras palavras, em 

estereótipo (ESTEREÓTIPO, 2016; MORIN, 1997). 

 

O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem figurinos-modelo 

do espírito humano que ordenam os sonhos e, particularmente, os sonhos 

racionalizados que são os temas míticos ou romanescos. Regras, 

convenções, gêneros artísticos impõem estruturas exteriores às obras, 

enquanto situações-tipo e personagens-tipo lhes fornecem as estruturas 

internas. A análise estrutural nos mostra que se pode reduzir os mitos a 

estruturas matemáticas. Ora, toda estrutura constante pode se conciliar 

com a norma industrial. A indústria cultural persegue a demonstração à 

sua maneira, padronizando os grandes temas romanescos, fazendo 

clichês dos arquétipos em estereótipos. Praticamente, fabricam-se 

romances sentimentais em cadeia, a partir de certos modelos tornados 

conscientes e racionalizados. Também o coração pode ser posto em 

conserva. Com a condição, porém, de que os produtos resultantes da 

cadeia sejam individualizados. (MORIN, 1997, p. 26). 

 

O estereótipo, no senso comum, é uma ideia ou modelo que se estabelece 

como padrão ou ainda algo que não é original e se restringe a acompanhar modelos 

conhecidos (ESTEREÓTIPO, 2016). Na acepção culturológica, o estereótipo é a 
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produção de bens de consumo pela mídia, a partir do imaginário (CONTRERA, 2003; 

MORIN, 1997). 

O vetor da estereotipia são as máquinas, os dispositivos tecnológicos, que 

possibilitam a produção incessante de imagens técnicas e, consequentemente, o 

consumo contínuo dessas imagens. Essa produção imagética em larga escala e em 

ritmo fulminante torna a imagem obsoleta antes de ser apreciada: não há tempo 

hábil para a fruição das imagens, para refletir sobre as imagens e relacionar-se 

com elas. Assim, as imagens são meramente consumidas e são descartadas antes 

mesmo de serem percebidas, sentidas, significadas. Como a imaginação – 

competência humana que restitui a magia, a complexidade da imagem – demanda 

tempo, um tempo lento, estamos perdendo a capacidade de imaginar (FLUSSER, 

2009). Essa situação é extremamente séria, como discorrido por Morin (1979) e Silva 

(2016), uma vez que, sendo a imaginação detentora do poder mágico da 

simbolização – essência humana –, ao perder a habilidade de imaginar, de 

simbolizar, perdemos junto nossa própria humanidade. Se não me reconheço 

humano, como vou me vincular ao meu semelhante? Se não me vinculo com o 

outro, como identifico e empatizo com sua dor e como me comunico com ele?  

Para a produção dos estereótipos, a mídia se utiliza dos arquétipos, que 

atuam como a estrutura, o clichê para a execução dessas imagens estandartizadas. 

O arquétipo pode ser entendido como o “tipo”, um modelo de mundo anterior às 

imagens tradicionais: expressando um mundo que é reconstruído pela imaginação. 

O arquétipo, em sua origem, é atemporal, mas quando é utilizado pelo processo de 

estereótipo, vira objeto e, portanto, é descartável, consumido, porque datado. E é o 

aspecto arquetípico que prende, estimulando o consumo do estereótipo. Assim, a 

imagem técnica estereotipada pega o consumidor pela sensação, pela experiência, 

justamente pelo estereótipo é baseado no arcaico, é o arquetípico que dá a ligação 

com o simbólico, embora a imagem técnica não seja para ser simbolizada, deve ser 

apenas consumida. Dessa forma, embora a imagem técnica tenha a base 

arquetípica, ela é, na verdade, uma imagem superficial, de aparência. É um tipo 

reproduzido indefinidamente para um consumo infinito: eu sinto, me identifico com 
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a imagem técnica, a imagem estereotipada, mas não a imagino, pois ela já está 

pronta para ser rapidamente consumida. (MORIN, 1997; SILVA, 2016). 

A produção incessante das imagens técnicas, do tipo aparente, do 

estereótipo, está diretamente relacionada à ideia de iconofagia. A imagem técnica 

que produz o mundo a partir de si mesma e que devora esse mundo, então: a 

iconofagia. 

Para Baitello Jr. (2014), vivemos contemporaneamente uma cultura das 

imagens, submersos em um mundo da visualidade, no qual o mundo, os corpos 

tridimensionais são transladados em planos e superfícies imagéticas 

bidimensionais. As revoluções industrial e tecnológica, que permitiram o advento e 

aprimoramento dos meios de comunicação de massa, deram também sustentação 

ao que Benjamin (2011) chamou de era da reprodutibilidade. Essa época de 

multiplicação vertiginosa de imagens idênticas e repetidas acaba por gerar uma 

saturação do olhar, uma crise de visibilidade (KAMPER, s.d. apud BAITELLO Jr., 

2014). Ao propagar massivamente as imagens, agrega-se um desvalor a essa(s) 

imagem(ns), enfraquecendo seu apelo e “[...] tornando os olhares cada vez mais 

indiferentes, progressivamente cegos [...]” (BAITELLO Jr., 2014, p. 85). O autor 

explica que 

 

A crise da visibilidade não é uma crise das imagens, mas uma rarefação 

de sua capacidade de apelo. Quando o apelo entra em crise, são 

necessárias mais e mais imagens para se alcançar os mesmos efeitos. O 

que se tem então é uma descontrolada reprodutibilidade. (BAITELLO Jr., 

2014, p. 14). 

 

Nesse sentido, conforme Kamper (s.d. apud BAITELLO Jr., 2014), há um 

crescimento exponencial da invisibilidade, por esse excesso descontrolado das 

imagens na sociedade. “Trata-se aqui [...] da fadiga do olhar e seu corpo, provocada 

pelo desmesurado abuso na reprodutibilidade da imagem.” (BAITELLO Jr., 2014, p. 

18). Um círculo vicioso se instala, uma vez que, quanto mais se vê, menos se vive e 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

mais se depende de visibilidade. Logo, “quanto mais visibilidade, tanto mais 

invisibilidade e tanto menos capacidade de olhar.” (BAITELLO Jr., 2014, p. 86). Logo, 

o cansaço visual se instala no olhar, que já não se mostra capaz de ver, enxergar o 

que avista. De tão saturado de visualidades, o olhar até vê, mas não percebe, não 

digere o que está a sua vista. São as imagens que digerem outras imagens, que 

digerem os corpos. Trata-se do que Baitello Jr. (2014) chamou de iconofagia. 

A iconofagia diz respeito à devoração de imagens. Imagens que devoram 

outras imagens (e até corpos). Em decorrência da cultura da visualidade, com a 

transcrição do mundo tridimensional para um mundo (imagético) em duas 

dimensões, tem-se uma superficialização desse mundo, das relações. Isso porque, 

para Kamper (1995, p. 57 apud BAITELLO Jr., 2014, p. 87), “a profundidade do mundo 

não é para o olho.”; profundidade essa que carece da atuação de outras percepções 

e sentidos para ser captada e compreendida. Dessa forma, em vez de remeter “ao 

mundo e às coisas”, as imagens remetem à compilação ou ao repositório das 

próprias imagens. Baitello Jr. (2014) aponta três degraus da iconofagia. No primeiro, 

as imagens que habitam esses meios imagéticos advém, de alguma forma, do 

consumo de outras imagens. O segundo degrau acontece quando as pessoas 

consomem, devoram, extenuam não mais as coisas, mas as imagens, as 

representações dessas coisas. Nesse processo, os corpos também vão se tornando 

imagens, o que acarreta no terceiro e último degrau, no qual os corpos, uma vez 

transformados em imagens, são devorados, consumidos pelas próprias imagens.  

Klein (2007, p. 91) esclarece que não se trata simplesmente de um corpo 

enquanto suporte para a imagem, é sim um corpo que se faz imagem. O corpo 

tomaria uma posição habitualmente preenchida por imagens. Faz-se então “[...] o 

corpo assumir a função e o lugar de uma determinada imagem midiática, ou seja, 

incorporar sua natureza, mesclar-se a ela, hibridizar-se.” Assim sendo, no triunfo 

do olhar sobre os outros sentido, somos obrigados a nos tornar visíveis, imagens, a 

sermos apenas visões, visuais.  

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

A onipresença e a onipotência da imagem nos compelem a um universo 

descartável. A insistência crescente na produção de imagens e visibilidade 

é apenas um sinal de sua saturação. Pois, como todos somos obrigados a 

ter imagens, imagens com alto grau de visibilidade, vivemos na era da 

saturação da visibilidade e da imagem. (BAITELLO Jr., 2014, p. 101). 

 

Sendo o tempo da visibilidade mais curto e veloz, convivemos em uma época 

do descartável, do perecível. Num corpo que quer virar imagem e uma imagem que 

quer virar corpo. 
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Brasilianas, danças características: 

A construção do imaginário da miscigenação como símbolo de 

brasilidade nas imagens de capas de partituras musicais oitocentistas 

(Rio de Janeiro, fins do século XIX e inícios do século XX)  

 

Silvia Cristina Martins de SOUZA1 

 

Resumo: Os trabalhos clássicos sobre a história da música no Brasil 

referendaram uma memória que atribuiu a Gilberto Freyre a valorização da 

mestiçagem como símbolo de brasilidade. Nosso objetivo nesta comunicação é 

mostrar que esta é uma construção que antecede a obra de Freyre e já estava 

colocada na pauta das discussões travadas nos meios intelectuais e musicais 

oitocentistas. As fontes utilizadas foram capas de partituras musicais da coleção 

Brasilianas, danças características, editadas pela Casa Bevilacqua (R.J.), que foram 

tratadas como construções elaboradas em diálogo e disputas com concepções 

científicas, intelectuais e estéticas da época. 

 

Palavras-chave: História, imaginário, miscigenação. 

 

 

 Nas últimas décadas do século XIX, os brasileiros que soubessem tocar 

piano, violino, bandolim ou violão e contassem com 1000 ou 2000 mil réis disponíveis 

nos bolsos, podiam adquirir partituras musicais no Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belém, Salvador e Porto Alegre. Os cariocas, porém, tinham acesso a um maior e 

mais diversificado número delas, por ter sido no Rio onde primeiro se estabeleceu 

este tipo de comércio no Brasil, bem como as primeiras oficinas de impressão 

musical, após duas décadas de importação de partituras da Europa, sobretudo da 

França.  

                                                           
1
 Professora do Departamento de História da UEL e dos Programas de Pós Graduação em História da UEL e da UEPG. Bolsista 
Produtividade do CNP2. 
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A impressão e venda de partituras foi um negócio atrativo que se iniciou nos 

anos 1830 e tendeu a crescer na medida em que o século avançava. Para fazer 

frente aos concorrentes, os editores de música investiram na produção de capas de 

partituras atrativas, que cada vez mais ganharam destaques visuais e títulos 

significativos. Além disto, as capas também foram utilizadas para fazer propaganda 

de atividades e produtos ligados à música, bem como para divulgar títulos das 

canções publicadas pelas respectivas editoras, transformando-se em um elemento 

expressivo no processo de difusão da música impressa. (LEME, 2005, p. 2) 

Da Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (DIMAS) consta um número significativo de partituras, mas duas nos 

interessam particularmente para este artigo. Tratam-se das partituras de um 

samba e de um jongo, que compõem a coleção Brasilianas, danças características, 

impressa pela editora de Isidoro Bevilacqua. Nelas, a autoria, as imagens utilizadas 

nas capas, o título e subtítulo da coleção, assim como os gêneros musicais 

escolhidos são bastante instigantes, pois sugerem sintonias com debates sobre a 

busca de originalidades musicais brasileiras centrados na questão da mestiçagem, 

que estavam sendo travados em outras instâncias da sociedade naquele contexto.  

Elegendo como corpus documental estas partituras, no presente artigo 

procuraremos elaborar algumas reflexões que serão apresentadas em duas partes. 

A primeira delas apresenta um breve histórico da editora de Isidoro Bevilacqua. Na 

segunda parte são analisadas as capas, contracapas e miolos destas partituras e 

suas prováveis relações com os debates sobre a construção de uma versão musical 

para a nação.  

*   *   * 

Desde que, nos anos 1830, começaram a ser comercializadas no Brasil, as 

partituras musicais foram vendidas em lojas e armazéns nos quais também podiam 

ser adquiridos outros produtos relacionados à música tais como papéis pautados, 

instrumentos musicais, diapasões e metrônomos.  

Nos anúncios das editoras e estabelecimentos de música publicados em 

jornais ou em almanaques, é perceptível a preocupação dos proprietários em 
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ressaltar seus diferenciais em relação aos demais. Assim, enquanto alguns 

cortejavam seus prováveis compradores prometendo-lhes melhores preços e as 

últimas novidades musicais, outros ostentavam seus títulos e condecorações 

concedidos pelo governo imperial, havendo ainda os que apostavam num repertório 

que se adequava a determinados espaços de sociabilidade (saraus, bailes, teatros e 

festas), embora todos eles, dos mais “elitizados” aos mais “populares”, se 

preocupassem em priorizar um repertório diversificado, pois o ecletismo parece ter 

sido um dos segredos do sucesso neste ramo de negócio.  

Duas outras peculiaridades devem ser ainda sublinhadas em relação à 

impressão musical. A primeira delas que, nos seus primórdios, ela esteve 

intimamente relacionada à atuação de impressores estrangeiros, notadamente 

franceses, e só posteriormente passou a ser explorada por brasileiros. A segunda, 

que foi comum a presença de mulheres como cabeças de empresas, geralmente 

substituindo o pai ou o marido por ocasião de seus falecimentos. 

Dentre os vários editores de música, interessa-nos particularmente Isidoro 

Bevilacqua, de cuja oficina saíram as partituras da coleção Brasilianas, danças 

características. 

Havendo chegado ao Brasil em 1835, vindo de Gênova, Bevilacqua abriu um 

armazém de pianos e música em sociedade como Milliet-Chesnay, no mesmo local 

onde passou a residir: Rua do Ourives, 52. Nesta mesma ocasião, ele começou a dar 

aulas de piano e canto e a vender partituras musicais que recebia da Europa. 

Em 1848, Isidoro Bevilacqua instalou uma fábrica de pianos no Rio, cuja 

direção confiou a José Estevão Napoleão Le Breton negócio este, porém, que não 

vingou, provavelmente por não ter conseguido fazer frente à concorrência dos 

pianos importados da Europa. (LEME, 2011, p. 119)  

Alguns anos depois, Isidoro associou-se a Narciso J. P. Braga, seu antigo 

empregado, fundando a firma Bevilacqua & Narciso, momento em que passou a 

imprimir coleções de partituras (também denominadas álbuns ou ramalhetes) de 

autores brasileiros e estrangeiros, como já faziam outros editores. A sociedade com 
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Narciso foi desfeita amigavelmente em 1865, quando este último saiu para montar 

seu próprio negócio em sociedade com o jovem pianista Arthur Napoleão. 

Em 1875, Isidoro mudou sua firma para a casa de número 43, na mesma Rua 

do Ourives. Quatro anos depois, seu filho caçula Eugenio assumiu a gerência do 

estabelecimento nele introduzindo uma série de modificações, notadamente nas 

instalações gráficas. Coube a Eugenio a importação de máquinas do sistema 

Tessaro, que foram adaptadas à impressão musical, garantindo não apenas uma 

melhor qualidade de gravação para a editora. Foi este sistema que possibilitou a 

impressão de capas de partituras cada vez mais trabalhadas e atrativas, a ponto de 

deixar o consumidor indeciso entre “ficar a vê-las e atira-se à música”, tal como 

registrou a Revista Ilustrada. (REVISTA ILUSTRADA, 1890, n. 582) 

Outro elemento de modernização introduzido por Eugenio à editora de seu 

pai foi a criação de uma marca para a firma, que trazia o lema “Labor omnia vincit”, 

a qual passou a constar das contracapas de todas as partituras impressas pela 

empresa a partir de então. 

Isidoro faleceu em 1897 deixando Eugenio como seu substituto numa firma 

bem sucedida que, além de atuar no Rio de Janeiro, possuía uma filial em São Paulo 

desde 1892. Com a morte de Eugenio, a empresa passou para as mãos dos seus 

irmãos Adélia e Eduardo que a administraram até 1923, quando a sociedade entre 

ambos foi desfeita e a empres passou a chamar-se Viúva Bevilacqua. O declínio dos 

negócios da empresa, contudo, já podia ser percebido desde a virada do século, 

quando teve que enfrentar um novo concorrente: a gravação fonográfica. 

Durante os anos em que esteve em funcionamento, a editora Bevilacqua 

imprimiu obras teóricas; métodos de ensino e estudo de diferentes instrumentos 

musicais; métodos de leitura, ditados e solfejos, além de mais de 3.500  partituras, 

além de um Catálogo das suas publicações. (LEME, 2011, p. 144)  

As informações sobre a coleção Brasilianas, danças características são 

escassas e fragmentadas, até porque ela não consta do referido Catálogo da editora. 

Contudo, esta ausência não deve servir de desestímulo pois, como alertou Ginzburg, 

quando a documentação é insuficiente, o historiador deve transitar entre as provas e 
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possibilidades, que é o que procuraremos fazer a partir de agora. (GINZBURG, 1989, 

p. 201) 

Sob o título Brasilianas, danças características, foram localizadas, as 

partituras de um samba e de um jongo, ambas com a mesma capa, que 

reproduzimos na Figura 1, a qual, no entanto, apresenta pequenas diferenças de 

uma edição para outra .  

 

Figura 1 – Samba (capa) 
Fonte: DIMAS/BNRJ 

Disponível em http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas200239.pdf 

 

Esta capa, que foi impressa para o samba, traz o título e subtítulo da coleção, 

além do nome da firma e o valor da venda unitária da partitura (2000 mil réis). A 

contracapa traz a marca da firma e os endereços da matriz do Rio de Janeiro e da 

filial de São Paulo.  

A primeira página do miolo da partitura contém o número da chapa de 

impressão (2861); o nome do compositor (S.B.); uma dedicatória à “Exa. Sra. D.N.C”; 
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a indicação de que esta era a primeira partitura da coleção (n. 1 Samba), e a 

expressão “Propriedade de I. Bevilacqua”, que aponta para uma prática comum no 

século XIX, a saber, a venda da composição ao editor pelo autor, que passava a 

adquirir os direitos sobre as obras, transformando-se seu proprietário. (LEME, 2011, 

p. 135) 
2
 

Em relação ao autor, que assinava como “S.B.”, poucas informações foram 

localizadas. “S.B.” são as iniciais de Sebastião Barroso, que também se utilizou do 

pseudônimo “S. D`Allincourt” para assinar suas composições musicais e alguns 

artigos sobre psicologia e higiene mental, que publicou no jornal Gazeta de 

Petrópolis.  

Sebastião Barroso fez parte do quadro do movimento sanitarista estruturado 

durante a Primeira Guerra Mundial e, antes disto, foi diretor do Instituto de 

Manguinhos, em 1902, e de Saúde Publica, entre 1903 e 1909. (BENCHIMOL, 2011, 

p.p. 241-242)  Além disto, ele foi designado por Carlos Chagas para fazer um estudo 

sobre a saúde na Bahia, onde foi chefe do serviço de saneamento rural em 1920 e, 

em 1931, atuou como chefe de propaganda do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, no Rio de Janeiro. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 27 de agosto de 1931) 

Complementado sua atuação como médico, Sebastião Barroso escreveu livros e 

proferiu palestras que tinham como tema a instrução sanitária por meio de 

publicações de conhecimento útil, isto é, edições baratas voltadas para vulgarização 

do conceito de ciência, a exemplo da obra intitulada Vícios e doenças que as crianças 

apanham umas das outras, que compôs a Biblioteca Popular de Higiene, impressa 

nos anos 1930 pelas Edições Melhoramentos (São Paulo). (ELECTRON, 1 de junho de 

1926) 

Sebastião Barroso foi compositor musical nas horas vagas. Além destes 

samba e jongo, ele compôs um sapateado intitulado Danças Brasileiras: sapateado, 

impresso pela Casa Paris P. Pegat e Cie, em 1909 (DIMAS, A-II-32); um romance 

para flauta e piano intitulado Brasileiro (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 23 de junho de 1939); 

uma peça para concerto, denominada Sombras, romance brasileiro (A NOITE, 29 de 

                                                           
2
 Para cotejamento dos números das chapas foi utilizada a tabela elaborada por LEME, 2001. 
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julho de 1922.) e um bailado a que deu o título de Cascavelando. (PEREIRA, 2003, p. 

180) Em todas elas, como se pode observar, é constante a preocupação com a idéia 

de brasilidade e com a eleição da dança como lugar de expressão da mesma. 

A partitura do jongo da coleção Brasilianas, cuja capa é a mesma do samba, 

foi editada quando Eugenio já assumira a empresa, informação que aparecesse 

tanto na capa quanto no miolo e contracapa da partitura. Da capa consta, ainda, o 

preço de venda da mesma, que era idêntico ao do samba. O miolo traz o número da 

chapa (3207); a indicação de que esta era a segunda partitura da coleção (n.2 Jongo); 

as iniciais do autor (“S.B.”) e as mesmas dedicatória e informação de que a 

composição era de propriedade do editor, tal como na partitura do samba.  A levar 

em conta estas informações, somos levados a sugerir que a partitura deste jongo foi 

impressa após 1897.  

Ainda em relação às capas destas partituras, o subtítulo danças 

características permite elaborar algumas considerações interessantes, pois ele 

associa a expressão “características” à noção de traço identitário brasileiro, 

presente no título da coleção. 

A palavra “brasileira” esteve presente em vários títulos ou subtítulos de 

coleções de partituras havia algum tempo. Um levantamento das partituras da 

DIMAS permitiu constatar que os gêneros musicais mais editados no século XIX 

foram, respectivamente, polcas, quadrilhas, modinhas e lundus.
3
 No caso específico 

dos lundus, é importante que, de maneira quase que consensual, eles apareciam 

mencionados nas partituras como canções para serem executadas ao piano e/ou 

cantadas e não para serem dançadas, deixando claro tratar-se de lundus-canção 

embora, na prática, eles também pudessem ser apropriados como música para 

dançar. Mas a menção a esta finalidade é importante, porque remete implicitamente 

à idéia de rejeição, por certos segmentos sociais, ao lundu-dança, tradicionalmente 

associado à população negra, ideia esta que é reforçada pela imagem da Figura 4, 

que reproduz uma dança à época denonimada “batuque” ou “dança de negros”. 

                                                           
3
 A esta mesma constatação chegou LEME (2011). 
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Batuque foi o termo genérico utilizado para denominar qualquer reunião que 

incluísse danças ao som de atabaques, realizada por negros, escravizados ou não, 

em dias de festas tais como as dedicadas a santos protetores e comemorações 

ligadas às famílias dos senhores de escravos; após a jornada de trabalho na lavoura 

ou nos sábados e aos domingos à noite, nos terreiros das fazendas. (ABREU, 1999) 

Os registros referentes aos batuques foram recorrentes entre viajantes, que 

a eles se remeteram quase sempre de forma depreciativa. (SOUZA, 2011) Embora 

considerados inadequados para serem dançados nos salões das “boas” famílias, os 

lundus usufruíram de grande receptividade nos palcos teatrais, notadamente nas 

representações das revistas de ano, que começaram a se tornar populares a partir 

de 1880, as quais contribuíram para sua disseminação entre diferentes segmentos 

sociais.  

No caso da coleção Brasilianas, o que chama atenção é que nela, o samba e o 

jongo, que também estavam associados aos africanos e seus descendentes, eram 

guindados à categoria de danças características brasileiras. Vindo reforçar esta 

noção, a imagem das capas desta coleção, apesar de representarem um batuque, 

introduz uma flagrante mudança no sentido desta palavra, pois sugere que uma 

dança, antes identificada com uma “localização” social específica, assumia a 

conotação de dança de todos os brasileiros, como se vê na Figura 1. 

Nela chama atenção a representação que oferece do “espetáculo da 

miscigenação” (SCHWARCZ, 1999), tal como se pode ver na Figura 2. 
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Figura 2 
Fonte: DIMAS/BNRJ 

Disponível em http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas200239.pdf 

 

Nela, encontram-se um branco, que toca um pandeiro (esquerda); negros 

que tocam atabaques ou acompanham a música batendo palmas (centro) e a figura 

de uma mulata (esquerda), que se confunde com a da baiana, colocada em posição 

de destaque como que representando a síntese desta “mistura”. Neles, ainda, é 

explícita a capacidade de congraçamento racial e cultural, atribuídos ao samba e ao 

jongo, ambos representados pela mesma imagem do batuque.  

Embora desde fins do século XIX, o Brasil fosse “recorrentemente descrito 

como uma imensa nação mestiça representando, nesse sentido, um caso extremo e 

singular”, [grifos no original] (SCHWARCZ, 1999, p. 137) a busca por traços culturais 

que caracterizassem uma idealizada brasilidade miscigenada só se tornou possível 

no pós Abolição e com o advento da República. (ABREU e DANTAS, 2011, p. 39) Neste 

novo contexto, que era justamente o do aparecimento destas partituras e pelo 

menos no campo da cultura, a imagem da mulata revestiu-se do papel de prova de 

uma mestiçagem civilizatória e símbolo do que seria mais apreciado pelo ethos 

nacional. Esta valorização, por sua vez, vinha acompanhada de elementos tais como 

atributos de beleza e sensualidade, os quais foram paulatinamente sendo 

associados a uma imagem idealizada da mulata. (ABREU, 2004) 
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A presença da figura da mulata nos meios culturais do Rio não era uma 

novidade em fins do século XIX, mas parece ser consensual entre os historiadores 

que o ingresso definitivo desta personagem nos palcos ocorreu como 

desdobramento de um incidente ocorrido em 25 de julho de 1889, quando um grupo 

de estudantes da Escola de Medicina saiu em passeata pelas ruas do centro do Rio 

para manifestar-se contra uma atitude tomada pelo subdelegado de polícia da 

região, que proibira uma vendedora de laranjas, de nome Sabina, de armar seu 

tabuleiro em frente à faculdade. (SIEGEL e GOMES, 2002; MENCARELLI, 2003) A 

passeata ganhou adeptos e aplausos pelas ruas pelas quais passou, rendendo 

grande repercussão na imprensa. No ano seguinte, a revista de ano A República, de 

autoria dos irmãos Artur e Aluízio Azevedo, transformou Sabina em personagem 

teatral de sucesso, associando-a à imagem da mulata. Nas décadas seguintes, a 

figura da mulata se tornou popular nos palcos teatrais e, posteriormente, nos 

programas de rádio. 

Vê-se, assim que, ao utilizar a imagem da mulata na capa destas partituras, 

editor e compositor mobilizavam um arsenal simbólico que já se encontrava 

disseminado por locais variados, elegendo a mulata e a dança como elemento de 

ligação entre noções tais como raça e tradição. 

Quanto ao samba, um dos gêneros musicais da coleção Brasilianas, se ele foi 

um “estrangeiro” no Rio de Janeiro antes dos anos 1870, após esta década, tanto o 

divertimento quanto a dança começaram a marcar presença na cidade. Os primeiros 

registros sobre ambos foram feitos inicialmente pela imprensa periódica, nos 

anúncios de bailes carnavalescos. Na década seguinte, começaram a aparecer 

menções à dança em festas como a da Penha, assim como na literatura, tal como no 

romance O Cortiço, de Aluizio Azevedo (1890). (SANDRONI, 2001, p.p. 90-1) Nestes 

casos, as descrições do samba enfatizavam a heterogeneidade dos participantes e a 

convivência supostamente harmônica por ele propiciada entre brancos, negros e 

mulatos. (SANDRONI, 2001, p. 92) 

No caso do jongo, pode-se dizer que a visibilidade da qual ele passou a 

usufruir data também dos anos 1870, quando foi introduzido nos palcos teatrais e 
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apresentado a espectadores que, na sua maioria e assim como no caso do samba, 

não tinham contato prévio com ele. A partir desta década, ele trilhou um caminho de 

ascensão, garantindo o sucesso de muitas montagens e tornando-se presença 

constante em muitas delas. 

 “Jongo” e “dança de negros” foram expressões que apareceram nos 

anúncios das récitas publicadas nos jornais pelas companhias de teatro musicado, 

tal como ocorreu com Os Noivos (1880), Nova viagem à lua (1877) e O Bilontra (1886), 

de Arthur Azevedo, da mesma forma que em A mulher homem (1886), de Valentim 

Magalhães e Filinto de Almeida. No caso de O Bilontra e A mulher homem, as letras 

dos jongos foram utilizadas para divulgar ideias abolicionistas, algo do qual seus 

títulos são também um testemunho, pois os jongos incluídos nestas revistas de ano 

receberam o mesmo título de Jongo dos Sexagenários. (SOUZA, 2009) 

A julgar por todos estes elementos, pode-se dizer que ao incluir um jongo e 

um samba na coleção Brasilianas e ainda que também estivessem movidos por 

interesses financeiros, tanto editor quanto compositor baseavam-se em situações 

concretas e denotavam acompanhar de perto o sucesso do qual estes gêneros 

musicais desfrutavam naqueles tempos. (ABREU e DANTAS, 2011, p. 40) 

 

À guisa de conclusão 

 

A partir da Abolição e da emergência da República, o exercício de selecionar 

traços identitários nacionais não pode mais ignorar a participação de negros e 

mestiços na construção das “originalidades” culturais brasileiras. Este movimento 

requereu, contudo, a adoção de critérios seletivos para pensar uma nação inserida 

no domínio do diverso e do desigual. Muitos dos que se envolveram nesta tarefa 

utilizaram-se de uma noção positivada da mestiçagem por meio da qual procuraram 

oferecer respostas a uma questão premente do seu tempo, como ocorreu com as 

partituras aqui analisadas. Nelas, tal como procuramos mostrar, abriu-se um 

espaço de reconhecimento e valorização de práticas culturais tradicionalmente 
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associadas a africanos e seus descendentes, que foram vistas por editor e 

compositor como elemento efetivo de uma idealizada cultura comum à nação.  

Para dar cabo destes reconhecimento e valorização foi necessário, porém, 

adaptar as manifestações culturais de um segmento social tradicionalmente 

desconsiderado, tornando-as aceitáveis aos olhos e ouvidos de audiências pouco 

afeitas a “coisas de negros”. Tais adaptações são também perceptíveis nas capas 

das partituras da coleção Brasilianas, nas quais a ideia de mestiçagem emerge 

como elemento que propiciava trocas e sínteses culturais, bem como 

congraçamento racial.  

À parte isto, dois outros pontos merecem ser sublinhados. Em primeiro 

lugar, que, o reconhecimento das contribuições dos negros para as “originalidades” 

brasileiras foi algo que ficou restrito ao campo da cultura, como já foi observado por 

outros historiadores.  Neste sentido, o caso de Sebastião Barroso parece ser um 

bom exemplo. Se pensarmos na sua atuação como médico sanitarista, sintonizado 

com as teorias deterministas então em voga, suas opções como compositor 

parecem no mínimo deslocadas. No entanto, as coisas não estavam assim tão fora 

de lugar pois, como observaram Martha Abreu e Carolina Dantas, a presença e 

valorização da brasilidade e da mestiçagem na música “pareciam bem mais 

possíveis do que nos debates em torno do futuro do país” travados em outras 

instâncias da sociedade. (ABREU e DANTAS, 2011, p. 17) E, em segundo lugar, que a 

análise do corpus documental por nós utilizado nos permite reafirmar, com outros 

estudiosos, que o esforço para selecionar, definir e divulgar peculiaridades culturais 

da nação tem uma história e que a valorização da mestiçagem, como símbolo de 

brasilidade, não precisou esperar a emergência da obra de Gilberto Freyre, (ABREU 

e DANTAS, 2011, p. 58) muito menos o movimento modernista de 1992 para ser 

colocada na pauta das discussões travadas nos meios intelectuais brasileiros.  
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O VAMPIRO AINDA É UM MONSTRO? A RENOVAÇÃO DO ARQUÉTIPO DO 

MONSTRO NO CINEMA A PARTIR DO FILME “ENTREVISTA COM O 

VAMPIRO” (1994) 

 

Maytê Regina VIEIRA 

(UFPR)
1
 

 

Resumo: Este artigo tem como tema a representação do mal e do 

monstruoso na obra cinematográfica de Neil Jordan Entrevista com o vampiro 

produzida em 1994. O filme é entendido como percursor de uma modificação na 

narrativa fílmica trazendo o vampiro como produtor de sua história, o que o 

humaniza e facilita a identificação com o público relativizando as fronteiras da 

moralidade e pondo em xeque o maniqueísmo até então ligado a este ser mítico. 

Para desenvolver nossa hipótese, nos propomos a fazer uma análise do filme em 

seu contexto histórico, social e cultural analisando também a produção 

cinematográfica. Buscamos com isto problematizar e compreender a humanização 

e a flexibilização das noções de moral, bem e mal, certo e errado que permite a 

aceitação deste novo vampiro, entre as décadas de 1990 e 2000, no cinema 

mainstream selecionando algumas produções para comparação e contraponto que 

são marcadas por vampiros que driblam e ultrapassam estas fronteiras. 

 

Palavras-chaves: Vampiro no cinema, monstros e monstruosidade, cinema e 

imaginário.  

 

 

Nossa atualidade é inundada por violência na mídia, o lado obscuro nos 

fascina ao mesmo tempo em que nos aterroriza, consumimos violência em filmes, 

séries, jogos, internet, por todos os lados. Olhar dentro de si perceber os impulsos 

                                                           
1
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, bolsista CAPES, orientador prof. Dr. Clóvis Gruner, UFPR, 
professor do PPGHIS. 
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inaceitáveis é perturbador, portanto, é mais confortável transferir este lado obscuro 

ao outro. Domesticamos nosso lado negro, nossos demônios obscuros canalizando-

os em fantasias e sonhos. “O mal está nos olhos de quem contempla os fatos, 

influenciado por questões sociais, políticas, religiosas, filosóficas, psicológicas e 

outras.” (SIMON, 2009. p. 39). Ou ainda, como diz o vampiro Lestat
2
: “O mal é um 

ponto de vista.” 

 E há melhor forma de representar estes demônios que habitam em todos 

nós que através do cinema? Através do personagem, do monstro da ficção? Mas o 

que é um monstro e como podemos definir o que é realmente o monstro e o mal em 

nossa contemporaneidade? 

 De acordo com o Dicionário Houaiss monstro é um ser horrendo, contrário à 

natureza, ser ou coisa que assusta, apavorante, fantástico e ameaçador. Neste 

contexto, ele é o estranho, aquele que surge para atingir a comunidade, sedento de 

sangue. Mas os “monstros são a base da ficção popular contemporânea [...], que 

irrompem em cinemas nas sextas-feiras, são arrasados pelos críticos, rendem 

milhões nos fins de semana e voltam a desaparecer em suas próprias trevas.” 

(COOLE, 2007, p. 103-104). Ele é o pária, excluído e repudiado, equilibrando ao 

mesmo tempo e desprezo e a fascinação da sociedade que, ao mesmo tempo, em 

que o teme também o admira por seus poderes e seus atos. (VARIKAS, 2014).  

O monstro abre um espaço que permite a inversão dos valores de uma 

cultura, o público o vê como uma catarse dos desejos e pensamentos que fora da 

tela não seriam permitidos ou aceitos. O escritor de horror e suspense, Stephen 

King (1997) diz que,  

 

O horror nos atrai porque ele diz, de uma forma simbólica, coisas que 

teríamos medo de falar de boca cheia, aos quatro ventos; ele nos dá a 

chance de exercitar (veja bem: exercitar, e não exorcizar) emoções que a 

sociedade nos exige manter sob controle. O filme de horror é um convite 

para entregar-se a um comportamento delinqüente, anti-social – cometer 

                                                           
2
 Personagem interpretado por Tom Cruise no filme Entrevista com o vampiro lançado no ano de 1994 e dirigido por Neil 
Jordan. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

atos de violência gratuita, ter condescendência com nossos sonhos pueris 

de poder, nos render aos nossos medos mais covardes. Talvez, mais que 

qualquer outra coisa, as histórias ou filmes de horror dizem que não tem 

problema nos juntarmos à escória, nos tornarmos seres completamente 

tribais, matar o forasteiro. (KING, 1997, p.38.) 

 

Buscando uma explicação para a cultura dos monstros e sua permanência, 

Jeffrey Cohen (2000) especifica algumas teses entre elas, que o monstro incorpora o 

momento em que é criado com seus medos, desejos e ansiedades; não sendo uma 

criatura que pode morrer de forma absoluta, ele está sempre voltando; não sendo 

dados a categorizações como humanos ou inumanos, é uma representação da 

alteridade ao mesmo tempo em que vigia as fronteiras do que é permitido e, por fim, 

o medo dele confunde-se com uma espécie de desejo. As teses de Cohen (2000) 

servem perfeitamente para o vampiro, um ser que incorpora os medos e 

ansiedades de determinados períodos e sempre retorna. Sua maior ameaça é seu 

eterno retorno. 

Sendo, por excelência, um monstro ele está intrinsecamente ligado ao mal 

que, para estudiosos da antiguidade e do medievo era uma essência dos seres 

humanos, podendo tanto ser causado quando sofrido. Os filósofos sempre tentaram 

encontrar uma definição precisa, sem muito sucesso, para um termo que é 

extremamente fluído e metafisico. De acordo com Jeha (2007), Santo Agostinho 

considerava como mal aquilo que se afastava da natureza e não podia cumprir sua 

função; Paul Ricoeur diz que ele é um mistério impenetrável, não há como 

representa-lo ou descreve-lo; a questão “da representação do mal e a inadequação 

dos meios de expressão em face de sua imensurabilidade permanecem”. (JEHA, 

2007, p. 12). Marx, Freud e Nietzche no século XIX definiram o mal, respectivamente 

como algo causado, pelas relações de produção; pelas pulsões da libido; e por fim, 

pelo desejo de poder sobre os outros. Apesar de todas as discussões ocorridas ao 

longo do tempo não houve consenso e foi a literatura que melhor conseguiu definir o 

mal através de suas metáforas, tornando-o palpável ao utilizar símbolos capazes de 

expressá-los.  
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Entre as metáforas mais comuns que usamos para nos referir ao mal estão o crime, 

o pecado e a monstruosidade (ou o monstro). Quando o mal é transposto para a 

esfera legal, atribuímos-lhe o caráter de transgressão das leis sociais; quando o mal 

aparece no domínio religioso, o reconhecemos como uma quebra das leis divinas, e 

quando ele ocorre no meio estético ou moral, damos-lhe o nome de monstro ou 

monstruosidade. (JEHA, 2007, p. 19). 

Na literatura eles, os monstros, encarnam tudo que é perigoso, tudo que é 

horrível na humanidade, sendo um aviso ou castigo pela quebra das regras morais 

impostas. Os vampiros quando foram incorporados e apropriados pela literatura 

gótica do século XIX eram metáforas da decadência humana, do outro, do 

desconhecido, da morte e do sobrenatural.  

Para Foucault (2001, p. 69-71) o monstro é “não apenas uma violação das leis 

da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é, num registro duplo, 

infração às leis em sua existência mesma” ele é uma infração para a qual ficamos 

sem ação “o que faz a força e a inquietação do monstro é que, ao mesmo tempo que 

ele viola a lei, ele a deixa sem voz.” De acordo com o autor, desta forma, ele suscita 

somente a violência, a ação fora da lei seja a destruição, seja a piedade ou 

compaixão para com o anormal. É neste ponto que se inserem os protagonistas de 

nossas fontes, vampiros que despertam compaixão para com sua perplexidade 

diante da falta de respostas às suas angústias; admiração por sua capacidade de 

inserção social e também por sua beleza e juventude.  

A metáfora desta nova representação do vampiro funciona por conta de 

nossa insegurança e violência urbana. Bilger (2002) nos fala que o vampiro atual é 

uma forma de vermos nossa própria fragilidade, não conseguimos mais identificar o 

monstro, ele misturou o mundo real com a ficção, ele pode ser qualquer um, nosso 

vizinho, nosso colega, alguém andando ao nosso lado na rua, não sabemos mais de 

onde vem o perigo, ele não é mais visível, está totalmente integrado em nosso 

mundo.  

Os monstros e a ideia de mal fazem parte da cultura mundial e vão se 

modificando a medida que as sociedades também se transformam. Em nosso 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN:  
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

mundo atual um dos responsáveis pela construção, manutenção e elasticidade das 

fronteiras do imaginário é o cinema, que também é por excelência, uma fonte 

histórica de importância inquestionável na contemporaneidade por sua capacidade 

de atingir a todos, de moldar mentalidades, sentimentos e emoções além de 

alcançar, com grande facilidade, parcelas variadas de todas as camadas sociais e 

culturais. “A cultura é um processo dinâmico que produz os comportamentos, as 

práticas, as instituições e os significados que constituem nossa existência social. A 

cultura compreende os processos que dão sentido ao nosso modo de vida.” 

(TURNER, 1997, p. 51). Sendo assim, é um veículo das representações de uma 

sociedade, nem sempre claras ou visíveis, por este motivo, devemos fazer a 

desconstrução e reconstrução de um filme ou partes dele para trazer à superfície 

estas questões. (VANOYE, 1994). 

 O historiador deve usar a abordagem do contexto juntamente com a 

abordagem do texto, ou seja, o próprio filme para compreender sua função social e 

sua realidade seja política, técnica, artística ou econômica. Buscando identificar os 

papéis ficcionais e sociais, os tipos de lutas, desafios, as hierarquias e relações, 

além do que se pede ao espectador: empatia, solidariedade, raiva. Que sentimentos 

são provocados e como são construídas as narrativas para atingir este fim. (SORLIN, 

1985).  

É inegável o alcance da imagem do vampiro e sua inserção no imaginário 

universal, arriscamos afirmar que em qualquer lugar do mundo em que se desenhe 

presas o símbolo será imediatamente reconhecido. Esta inserção se deve em 

grande parte ao alcance do cinema que, como meio midiático, possui uma 

capacidade notável no estabelecimento de reflexões sociais e culturais, propondo 

ponderações sobre suas produções – mas, ao mesmo tempo, ele pode justamente 

influenciar estas concepções de tal modo que as reinventa num sentido diferente 

daquele original, a ponto de construir algo quase que inteiramente novo, mesmo 

que mantenha elementos específicos de uma determinada forma estética ou 

narrativa. As obras cinematográficas contemporâneas transformaram a narrativa 

vampírica subsistente no imaginário subvertendo o monstro humanizando-o e 

transformando-o em um personagem que possibilita a identificação do público que 
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não deseja mais sua destruição, ao contrário, quer ser como ele: admira sua beleza, 

sua juventude, sua imortalidade, independente do preço.  

Visto que é um produto comercial, uma produção hollywoodiana feita com a 

intenção de vender e produzir lucro, nos perguntamos até que ponto nossa 

sociedade é capaz de aceitar justificativas a atos monstruosos. O quanto o mal 

tornou-se banal para que se aceite naturalmente transgressões tão graves como os 

homicídios que são cometidos pelo vampiro para garantir sua subsistência ao 

mesmo tempo que que ele não assusta mais como monstro, como algo a ser 

destruído e combatido.  

 A violência injustificada revela a maldade monstruosa, considerada como 

uma loucura moral demonstrada pela degenerescência e perversidade absoluta do 

indivíduo, do criminoso nato, de acordo com Carrara (1991). Este criminoso nato 

ameaça todo o sistema de pensamento, pois suas ações não são explicáveis, 

justificáveis, elas fogem do comportamento humano aceito e estão ligadas ao 

instinto, as tendências inatas. Os valores são criados culturalmente para perpetuar 

uma certa ordem social, ao mesmo tempo, criam os valores opostos e divergentes 

que podem alterá-la.  

 

O significado social da transgressão, do crime ou do desvio depende em 

larga medida do modo pelo qual determinada sociedade percebe, 

representa e valoriza a singularidade individual, produzindo e 

reproduzindo sua estrutura através da incorporação de processos ou 

mecanismos de singularização. [...] Desse modo o homicídio coloca em 

jogo ou dramatiza temas muito caros à nossa cultura, como o da 

liberdade humana, da singularidade individual, da criação, da mudança. 

Todos esses temas poderiam ainda ser relacionados à nossa própria 

experiência acontecimental da temporalidade. (CARRARA, 1991. p. 4-8) 

 

O homicídio é uma transgressão moral e legal construída social e 

simbolicamente. Aqueles que o cometem, são transgressores que ultrapassaram a 

fronteira que os separa dos demais. Por ser cada homem um ser original e único, 
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de acordo com nosso pensamento contemporâneo, este é um ato que não tem 

retorno, portanto é imperdoável. É o mais grave dos crimes, pois atenta contra a 

humanidade, e mantendo o pensamento do século XIX, faz ver o criminoso como 

alguém próximo da bestialidade, do animalesco, do selvagem, em suma, um 

monstro.  

Nisto reside o paradoxo do vampiro e nosso interesse em entende-lo, 

mesmo sendo um transgressor, ele é considerado ao mesmo tempo humano e 

desumano permanecendo na fronteira entre a civilização e a selvageria, mas ainda 

assim é fascinante e, a partir das últimas décadas, causa empatia por conta das 

construções narrativas que buscam justificar seus atos cruéis. Escolhemos como fio 

condutor o filme Entrevista com o vampiro (1994) e, a partir dele, traçaremos alguns 

comparativos.  
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Nos primeiros longa metragem, baseados no romance de Bram Stoker, 

Drácula, escrito em 1897 o vampiro mantinha sua aura maléfica e animalesca. Isto é 

visível no filme Nosferatu (1922) dirigido por Friederich Murnau, em que o vampiro 

tem uma aparência decrépita, assustadora, com orelhas pontiagudas e presas 

proeminentes como as de um rato. Nas películas posteriores – anos 1930 a 1980 – 

sua aparência é vinculada à de um nobre estrangeiro sedutor, sempre em trajes 

elegantes, mas ainda com a personalidade de um predador sem escrúpulos, tendo 

como único objetivo saciar sua sede de sangue. A partir de meados dos anos 1990 o 

vampiro é apresentado mais claramente como um ser condenado, sofredor que 

busca um sentido para sua existência – mais fortemente representado em alguns 

filmes como Drácula de Bram Stoker (1992) e Entrevista com o vampiro (1994).  

Estes filmes rompem claramente com o clichê cinematográfico ao qual o vampiro 

estava atrelado, mostrando outro lado daquele ser e o humanizando, isto faz com 

que o público se identifique com a personagem atenuando o medo e o pavor que 

causavam no passado. 

 Em 1992 a versão do diretor Francis Ford Coppola para o romance do irlandês Bram 

Stoker escrito em 1897, ganhou aquela que foi considerada a adaptação mais fiel ao 

livro, ainda assim houveram mudanças. Algumas das inovações inseridas pelo 
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roteirista James Hart trouxeram uma visão mais humana e empática do vampiro 

secular. No filme foi incluído um prólogo, misturando a figura histórica de Vlad 

Tepes3 ao monstro das lendas. Nele o príncipe Vlad é convocado a lutar pela 

cristandade contra a invasão otomana ao Ocidente, ele vence uma das batalhas e 

como vingança os turcos enviam uma mensagem ao castelo informando falsamente 

sua morte. Ao lê-la sua noiva Elisabeta se suicida. Ao retornar ao seu castelo, o 

príncipe ouve dos padres que a alma da noiva está condenada às trevas pelo pecado 

capital do suicídio. Enlouquecido, ele jura vingança contra Deus e se torna um ser 

das trevas. Está criada a justificativa para todo o mal, perversidade e crueldade 

advinda dele, afinal, todos os seus crimes foram cometidos em nome da busca pelo 

amor perdido. Drácula se transforma numa tragédia, o que para Aristóteles (1984) 

tinha como finalidade a catarse, pois os heróis trágicos deveriam causar no público 

uma reação de sensibilidade, horror e compaixão por sua situação. Como não se 

solidarizar com seu sofrimento e relativizar seus atos? 

 Neste mesmo caminho, porém de uma forma mais individualizada e intimista, 

foi feita a adaptação para as telas do romance de Anne Rice lançado em 1970, 

Entrevista com o vampiro (1994). A própria escritora foi a roteirista da obra. Esta 

película é nosso ponto central para comparação entre algumas das obras 

produzidas até os anos 1990 e que demonstram a modificação da imagem do 

vampiro.  

No filme acompanhamos a história de Louis de Pont du Lac, um vampiro de 200 

anos que decide sair das sombras e contar sua história a um jovem repórter. Ele diz 

que era o senhor de uma grande fazenda da Louisiana em 1791 quando perdeu sua 

esposa e filho no parto e não quis mais viver. Deste modo entrou em uma espiral de 

auto destruição até que, como ele mesmo diz, seu convite para a morte é aceito por 

um vampiro. A partir daí toda a construção da narrativa se concentra no sentimento 

de culpa que Louis carrega; este é o grande diferencial de Entrevista com o vampiro. 

Louis, no filme, decide se alimentar apenas do sangue de animais para não matar 

                                                           
3
 Vlad Tepes ou Vlad Draculea – do romeno que pode ser traduzido tanto como filho do dragão quanto filho do demônio – foi um 
príncipe da Valáquia, distrito da Transilvânia (atual Romênia) no século XV. Seu pai era um cavaleiro da Ordem do Dragão, 
conhecida como Dracul, daí seu nome, Drácula que vem de draculea, filho do dragão. Tepes, por outro lado, vem do romeno e 
faz menção a sua forma preferida de tortura, a empalação.  
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seres humanos, pois respeita a vida e acredita que não seja correto tirá-la. Além 

disto, fica todo o seu relato se dizendo amaldiçoado, se perguntando se é uma 

criatura de Deus ou do diabo, tentando entender seu lugar na Criação.  

 

 

 

 Ao terminar de assistir ao filme, entendemos que se trata de uma forma 

totalmente nova de mostrar os vampiros: antes, apenas monstros sugadores de 

sangue; agora, seres que buscam seu lugar e que também tem seus próprios 

problemas. Sendo assim, há a humanização do vampiro com a identificação 

concomitante do leitor/espectador. Louis, o protagonista da trama, é um vampiro de 

200 anos que decide tornar pública sua existência. Sua atitude demonstra um ponto 

crucial na escrita de Anne Rice, o de dar voz às minorias, aos marginalizados, 

usando o vampiro como metáfora. 

 Louis é um personagem contraditório que deixa de acreditar na vida, no 

mundo, em Deus, mas passa a acreditar num ser sobrenatural. Ele se agarra a 

ilusão de que, ao perder sua humanidade, poderá deixar todo seu desgosto e 

frustração no passado, o que descobre não ser possível, pois a partir do momento 

em que se torna um vampiro, ele passa a questionar o sentido de sua existência e a 

necessidade premente e constante de ter que matar para sobreviver. Seu sonho se 

transforma numa grande desilusão que resulta em amargura.  

 Drácula ama, sofre por ser solitário e se torna um monstro por conta da perda 

de sua amada, por quem passa os séculos a procurar. Louis é um vampiro com 
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humanidade, que aceita suas falhas e se refugia em sua compaixão para não 

sucumbir totalmente aos seus instintos. A partir deles várias outras narrativas, nas 

mais variadas formas foram construídas humanizando e tornando cada vez mais 

jovens os vampiros. Um exemplo é a franquia Crepúsculo (2008 a 2013), mesmo 

sendo um filme adolescente foi uma produção que emplacou 5 filmes e conta a 

história de uma adolescente comum que se apaixona por um vampiro, também 

adolescente – ou melhor, que finge ser um – e faz parte de uma família de vampiros 

que não bebem sangue humano. Não nos ateremos aqui a qualidade destas obras, 

mas sim, ao fato de os vampiros estarem sendo representados cada vez mais 

jovens e mais humanizados, inclusive frequentando escolas como os da série 

televisiva The vampire diaries (2009-2017).  

 Por fim, o que queremos demonstrar é que o vampiro se adapta a cada época 

e sociedade, ele desaparece para surgir em outro momento, está sempre 

retornando e sempre se adapta à sociedade onde é inserido e é utilizado nos filmes 

e que as narrativas atuais também se adaptam como uma metáfora dos nossos 

medos, angústias e anseios, a busca pelo real e duradouro num mundo onde a 

rápida modificação e o avanço tecnológico tornam tudo rapidamente descartável, 

aplicando este conceito também aos relacionamentos e sentimentos; a busca de um 

lugar e de um pertencimento, de uma identidade estável num mundo globalizado 

que fragmenta e desconstrói nossas certezas; a nostalgia do antigo e do passado 

como um tempo melhor e a insatisfação incutida por um mercado de consumo que 

tenta nos convencer que precisamos sempre de mais do que possuímos, e que é 

virtualmente impossível chegar à felicidade e à plenitude. 

 Os vampiros dos séculos XX e XXI abandonaram os castelos, preferindo as 

grandes cidades como Nova Iorque e Paris, estão integrados em nosso mundo, ao 

nosso cotidiano. Sua aura sobrenatural se diluiu, se banalizou, se perdeu em meio 

aos mortais. Esta banalização do vampiro nos diz muito sobre a banalização da 

violência, dos crimes, de tudo aquilo que nos acostumamos a ver na televisão e que 

já não tem mais grande impacto. O vampiro evolui e seu universo é o nosso, ele 

pode viver como qualquer indivíduo de nosso mundo moderno. (JARROT, 1999. p. 
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116-117). Ele pode ser nosso vizinho, nosso colega de trabalho e aí reside a 

metáfora do nosso medo: nem sempre o monstro é identificável.  

 Não podemos esquecer que a literatura e o cinema incorporaram o vampiro ao 

imaginário moderno. O fascínio exercido por eles tem raízes na sua peculiar 

habilidade de fugir à morte e driblar o tempo, ao passo que na maior parte dos 

casos eles mantêm a juventude e a beleza eternizadas. Seres com incrível 

capacidade de se adaptar às mais diversas épocas, os vampiros fazem com que 

nosso interesse se mantenha sempre oscilando entre altos e baixos, mas nunca 

desaparecendo totalmente. Eles são, ao mesmo tempo, sedutores e assustadores. 

Além disso, conseguimos enxergar nas representações dos vampiros nossos 

próprios medos da solidão, da doença, da morte, do envelhecimento – a marca 

indelével da passagem do tempo. À título de finalização, gostaríamos de deixar esta 

charge satírica sobre a evolução dos vampiros que cabe perfeitamente4.  

 

 

 

 

 
                                                           
4
 De ampla circulação na internet, infelizmente não conseguimos localizar o autor para a devida referência. 
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