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APRESENTAÇÃO 

  

O destaque da pesquisa em Comunicação e Letras 

Alexandre Huady Torres Guimarães 

Diretor do Centro de Comunicação e Letras 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

Em 25 de outubro de 2011, dentro da programação do VI Encontro de 

Comunicação e Letras, realizamos o I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras, cujo 

subtítulo é ―Contextos e Desafios‖. 

 

Os desafios são uma constante no contexto do universo acadêmico. Um deles é a 

ampliação das pesquisas. Hoje, o sexagenário curso de Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie somado aos cursos de Publicidade e Propaganda, com mais de 

vinte anos, e o curso de Jornalismo, que completou onze anos, já têm história relevante no 

âmbito das pesquisas. 

 

As pesquisas nascem, ganham formato e evoluem em um misto de ambientes e 

situações que se desenrolam nas salas de aula, nos grupos de pesquisa, nos projetos de 

iniciação científica, nos eventos científicos e, inclusive, nas atividades de extensão. De 

todas essas atividades, participam docentes dos três programas de Graduação, dos 

programas de Pós-graduação Lato Sensu e dos dois programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu que compõem o Centro de Comunicação e Letras. 

 

O apoio institucional aos projetos de iniciação científica auxilia a ampliação da 

consciência científica dos graduandos, estimulando a geração de conhecimento, 

promovendo a real relação pedagógica e acadêmica entre docentes e discentes da 

Graduação e da Pós-Graduação, despertando e estimulando os alunos para o ingresso no 

universo da pesquisa científica. 

 

A expectativa é que a coletânea da produção intelectual aqui reunida possa ser um 

incentivo para novos desafios e que o I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

marque, nesse momento, apenas o início de uma longa jornada. 

 

Ficam, por hora, as boas-vindas e o agradecimento a todos. 

 

 

São Paulo, 25 de outubro de 2011. 

 

  

 Alexandre Huady Torres Guimarães, Diretor do Centro de Comunicação e 

Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Mesa-Redonda:  Contextos e Desafios: Um Panorama da 

Pesquisa em Comunicação no Brasil 
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Prédio RW 
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novidades” de Tobias Peucer 

Gabriel Ferreira Monteiro; Isabelle Anchieta 

 

Análise de Cobertura Jornalística das eleições 
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São Paulo-SP/2011. 

Diego Queirós; Lucas Milani Nascimento Figueiredo; 

Rafaela Rebouças; Rodrigo Lima; Yury Garcia 

 

O Jornalismo investigativo na televisão: Análise da 

reportagem “Somália: Diário das Trevas” 
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Prédio RW 
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A Estereoscopia como elemento da tecnologia no cinema 
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própria 

Fernanda Nardy Bellicieri 

 

TV universitária: Práticas inovadoras na produção 
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Daniel de Thomaz; Edson Capoano; Francisco Periago 

 

 

 
14h às 18h GT 6 

Prédio RW 

 sala 83 
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GT 6 – ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

Coord.: Profa. Dra. Rosana Scwartz – UPM/SP 

 

 

Um diálogo entre navio negreiro e os artistas de rua de 

São Paulo 

Jenifer Carpani Kobayashi;Mayra Gomes Rosa Bortone 

 

Banheiros públicos do centro de São Paulo: 

planejamento, responsabilidade e realidade 

Manuela Parisi Malachias 

 

Decifra-me ou consumo-te: a imagem na pós-

modernidade 

Patrício Dugnani 
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Livros de ação e aventura: o hábito de leitura dos jovens 

entre 15-20 anos, das classes A/B, da cidade de São Paulo 

Yanes Sampaio 

 

 

 O ensino religioso na escola pública: 

perspectivas,embates e novos horizontes em uma 

sociedade pluralista 

Fernando Henrique Cavalcante de Oliveira 

 

O Pós-Feminismo e a Estética de Lady Gaga 

Gean Oliveira Gonçalves 

 

 

Cruzamento de dados do antigo DEOPS e de instituições 

européias revela detalhes das imigrações portuguesa e 

italiana no Brasil: atuação da mulher libertária no 

trabalho, no jornalismo, na arte e na cultura brasileira. 

Ines M. Minardi; Rosana Schwartz 

 

 

 
14h às 18h GT 7 

Prédio RW 

 sala 103 e 104 

GRUPO  DE TRABALHO 

GT 7 – LINGUÍSTICA E LETRAS 

Coord.: Profa. Dra. Lilian Correia – UPM/SP 

Prof. Ms.Luciano Magnoni Tocaia- UPM/SP 

 

A exploração da metáfora como mecanismo enunciativo 

de argumentação na linguagem literária 

Márcia Helena dos Santos 

 

Dialogismo e Significância: entre Castro Alves e Walt 

Disney 

Carolina Domingues; Jéssica Presença;Marina Lucchesi 

 

A construção da linguagem no Mangá Cavaleiros do 

Zodíaco 

Pamella de Paula da Silva Santos 

 

A  importância da música clássica no ensino de língua 

estrangeira 

Alexandre Gomes Baltazar 

 

Avaliação das bases latinas da nomenclatura gramatical 

oficial brasileira em confronto com as bases gregas 

Laís Quinquio Benega 

 

Uma narrativa, um borrão, uma análise... 

Ieda Maria Caricari Cipriane, Mariú Madureira Lopes, 

Rosemary de Paula Leite Carter 

 

Paratextos editoriais:direcionadores de sentido – Análise 

comparativa das notas de rodapé da Bíblia de estudos 

pentecostal e da Bíblia Sagrada, Edição Pastoral 

Anderson Gonçalves Pereira 

 

Língua Portuguesa e Moçambique: uma relação de 

identidade 

Carlos Alberto Maritns da Silva 

 

 



14 
 

 
14h às 18h GT 8 

Prédio RW 

 Sala 92 

GRUPO  DE TRABALHO 

GT 8 – ARTES  

Coord.: Profa. Dra. Isabel Orestes  – UPM/SP 

 

 

Processo de Criação: Cartas de Ana Cristina César e 

Clarice Lispector 

Gilda Sabas de Souza 

 

 

A criação como rede em construção 

Carolina Cerqueira Lôbo 

 

 

Digressões obsessões e alívios: a biblioteca de livros de 

artistas de Fábio Moraes 

Galciani Neves 

 

Caminhos bifurcados do pensamento criativo 

Isabel Orestes Silveira 

 

Nobrow: o novo conceito de arte do século XXI 

Janaina Quintas Antunes 

 

A experimentação criativa e a poética surrealista no 

cinema de David Lynch 

Marcelo Flório 

 

Processo de criação para histórias em quadrinhos: Red 

Army heroes – Um case autoral 

Eduardo Hofling Milani 

 

A iconologia na leitura da azulejaria barroca 

Patrício Dugnani 

 

Abrindo os primeiros livros impressos: algumas 

considerações sobre cor e forma 

Regiane Caire Silva; maria Helena Roxo Beltran 

 

A imaginação e a atividade criativa no espaço da escola 

Maria Silvia Santa Fé; Regina Célia Amaro Faria Giora 

 

 

Arte e Publicidade: Propostas de experiências, encontros 

e criação no território das exposições de arte 

Rita de Cássia Demarchi 

 

 

Cultura e quadrinhos no espaço escolar 

Beatriz P. Santana 

 

As manifestações visuais e o potencial hipertextual do 

grafite: neobarroco, limite e excesso 

Lourdes Malerba Gabrielli 
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14h às 18h GT 9 

Prédio RW 

Sala 51e 111 

GRUPO  DE TRABALHO 

GT 9– FOTOGRAFIA 

Coord.: Prof.Dr. Manoel Nascimento – UPM/SP 

Prof.Dr. Alexandre Huady T. Guimarães-UPM/SP 

 

A ditadura militar contada pelo olhar do fotógrafo 

Evandro Teixeira 

Emily Gonçalves 

 

História da Fotografia 

Ana Carolina Loureiro Caron de Freitas; Cecília Helena F. 

Giangiardi; Diego Queiroz da Silva; Stephany Justine Ganga 

 

Os negros sobre o olhar de Augusto Stahl e Henrique 

Klumb 

Alessandra Mathias; Ana Cláudia Navarro; Bruna 

Maniscalco; Carla Miskulin; Marina Galvnin; Naya 

Whitaker 

 

 

Álbuns de família: o passado e o presente da fotografia 

amadora 

Flávia M.G. Lobo; Petra Sanchez; Sônia Regina Fernandes; 

Gláucia Eneida Davino 

 

Dupla repórter-fotógrafo na revista O Cruzeiro, e sua 

influência no jornalismo brasileiro 

Gleissieli Souza de Oliveira 

 

A identidade dos povos indígenas do chaco paraguaio 

Daniela Mari Kuriyama; Diego Francisco de Lima e 

Menezes; Leonardo Rodrigues Martins 

 

Análise fotográfica da revista Veja nas edições finais das 

eleições de 1989 e 2010 

Douglas Almasi Santos;Raquel de Assis Russo; Weinny 

Gorato Eirado 

 

Fotografia como identidade: Análise de imagens 

postadas por estudantes universitários na plataforma 

moodle 

Maria Beatriz Rüegger de Albuquerque; Maria Elisa Vercesi 

de Albuquerque; José Maurício Conrado Moreira da Silva 

 

A fotografia como representação da realidade no maior 

terremoto da história japonesa 

Janaina Barbedo de Lima 

 

A invenção da Cidade, Guilherme Gaensly e Militão 

Augusto 

Leonardo Cândide Simões; Vinícius Bopprê Oliveira 
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RESUMO 

Este artigo busca revisitar alguns mecanismos apresentados por Tobias Peucer, em 1690, 

na sua tese doutoral nomeada como ―Os relatos de novidades‖. Será também discutido a 

razão para que tal obra o tenha denominado como progenitor da Teoria do Jornalismo e a 

importância de seus estudos perante a uma permanência teórica e conceitual por mais de 

três séculos. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Tobias Peucer; Teoria do Jornalismo; Relatos de Novidades.  

 

INTRODUÇÃO 

“Que a sua palavra (a do escritor) tenha este único objetivo: mostrar os 

fatos claramente e torná-los compreensíveis da maneira mais diáfana, 

com palavras não obscuras e fora de uso, nem tampouco com palavras 

próprias dos mercados e dos botecos, de tal modo que a maioria as 

entenda e que os eruditos as respeitem”. 

Lucia in PEUCER 

 

Tobias Peucer é o autor de ―Relatos de novidades‖ – o primeiro estudo, o passo 

inicial das teorias jornalísticas, uma ciência que hoje se encontra em fase de 

amadurecimento e autonomia, portanto, ele é considerado o progenitor da Teoria do 

Jornalismo.  

Peucer é alemão, proveniente da Universidade de Leipzig e sua tese de doutorado, 

apresentada em 1960, é que abriga esse texto aqui discutido, capaz de despontar a 
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Alemanha com uma rica tradição de pesquisa em jornalismo, representada hoje por 

pesquisadores como Otto Groth e Max Weber. Lembramos também que, essa época é 

marcada pela transição de uma Monarquia católica para uma Burguesia protestante, 

caracterizando-se assim, os primeiros ―jornais‖ (o Leipziger Zeitung) como meio 

importante de divulgação de todas as novidades políticas, sociais e culturais vigentes.  

Ora, quando mais uma sociedade está sujeita à instabilidade e à 

mudança, mais as pessoas necessitam da comunicação social para 

satisfazerem necessidades informativas, compreenderem o mundo e 

compreenderem-se a elas mesmas e obterem orientação. (Ball-

Rokeach e De Fleur, 1986 apud  SOUSA, 2011) 

 

 

A partir dessa afirmação, Peucer fundamentou e afirmou que, o modo de escrever 

notícias e relatos tinha sido um pouco precipitado e as causas do surgimento dos diversos 

periódicos impressos, serviam, em parte, para suprir a curiosidade humana, em 

contrapartida seriam apenas mais um modo de obter lucro. 

Pautando então, numa comparação entre Jornalismo e História vigentes no 

momento dos relatos, é que o progenitor da Teoria do Jornalismo defendeu sua tese, em 

que os autores eram tratados como bons historiadores, cujas qualidades estão 

automaticamente relacionadas ao intelecto e à vontade particular. Em compensação, faz 

critica aos relatos dos monges, considerando-os obras precipitadas e ridículas, seriam 

espécies de boatos públicos que favoreciam, apenas, a curiosidade do povo e que estavam 

amplamente contaminadas por exageros e inverdades. No entanto, o gênero funcional de 

escrever relatos só foram afeiçoados pelos itálicos, gauleses, belgas e germânicos com a 

aparição dos correios públicos, basicamente, a troca de cartas com novidades instituídas 

pelo imperador Augusto no império romano. 

Mediante o processo de escrita, Peucer defendia que alguns fatos mereciam ser 

recordados ou conhecidos, tudo de acordo com a importância ou interesse (arte, fenômenos 

da natureza, guerra, paz, mudanças, nascimentos e mortes dos príncipes, temas 

eclesiásticos e literários). Ressaltava, também, uma certa necessidade de economia e 

disposição dos fatos, capaz de preservar a ordem de apresentação dos mais diversos 

acontecimentos. Já, por fim, recomenda que o narrador siga uma linguagem pura, clara e 

concisa, tudo isso, para o bom entendimento e compreensão por parte do leitor.  
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No entanto, a partir disso, o que se consolidou foram teorias pertinentes para a 

narrativa jornalística e eficaz inclusive, para discutirmos o jornalismo contemporâneo e o 

pensamento moderno em Comunicação, fazendo-se  perene toda essa investigação 

realizada há mais de três séculos. 

 

 

A singularidade do relato jornalístico de peucer 

 

O estudo de Peucer é composto por vinte e nove parágrafos, preenchidos por uma 

verdadeira busca das origens do nosso pensar atual em Comunicação, cujo objetivo 

principal é delinear questões ainda hoje centrais nos estudos do jornalismo – entre elas, os 

conceitos de notícia e de noticiabilidade. Para o autor, as notícias constituem relatos 

expositivos e escritos, a partir de singularidades; selecionados entre vários relatos possíveis 

segundo a sua importância; condicionados por fatores, como o tempo, que se orientam para 

os acontecimentos, sendo esses novos e satisfatórios à curiosidade humana.  

Ao atrelarmos essa ideia de notícias de Peucer à figura do jornalista, no exercício de 

sua profissão, lembramos do caráter de credibilidade e isenção a ele submetidos, no 

entanto, o discurso jornalístico é orientado, contextualizado e regido por normas, 

delimitando-se assim, um ethos jornalístico, com regras, ideias abstratas, valores comuns e 

palpáveis para toda a prática jornalística.  

Lembremo-nos que, houve certa preocupação do autor ao elencar a palavra relato 

para definir a narrativa nova por ele estudada, praticamente, o que molda a validade do 

jornalismo é todo esse conceito de novo e atual. Pois, como discutido por Peucer, uma 

sucessão dos fatos, misturados aos assuntos cotidianos, a fim de saciar a curiosidade e o 

interesse humano em busca do novo, é jornalismo, é notícia. ―Fica claro que os relatos 

jornalísticos não costumam escrever tendo em vista a posteridade senão tendo em vista a 

curiosidade humana.‖ (PEUCER, 1960, p.25). Em contrapartida, compara a função da 

história como conservação do registro dos fatos acontecidos, ou seja, notícia possui 

diferente tempo de duração em relação aos registros históricos.  

Origina-se daí, o primeiro conceito técnico e ético - Novos Periódicos ou Novas 

Comunicações - posteriormente como Notícia Nouvalle, forma basicamente utilizada pelos 
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monges como modo de informar as tomadas de decisões dos seus líderes e por fim, Relatos 

de Novidades (ou notícias) representando o jornalismo em si.  

Ao dissertar sobre jornalismo e história, o autor opta por definir três tipos de 

história: história cronológica (tempo), história lógica (critério) e a história desordenada ou 

confusa, ou seja, ―não há nessa forma nenhum critério de ordem [!]‖ (PEUCER, 1690, p. 

15) e é aqui que se insere o jornalismo para Peucer, pois esse surge misturando assuntos e 

fatos distintos, ―escrevem quase precipitadamente, não tanto para a posteridade, mas para 

satisfazer a curiosidade humana do povo, ávido de coisas novas [!]‖ (PEUCER, 1690, p. 

21), evidenciando-se assim, que ele próprio não possuía uma opinião formada à respeito da 

comparação, apenas esclarece-nos que deixar o homem sem notícia leva-o a um estado 

terrível de insegurança.  

Ressalta também que, o relato histórico tem por finalidade a conservação do 

registro dos fatos acontecidos, enquanto, a finalidade dos noticiários periódicos é o 

conhecimento das coisas novas acompanhadas de certa utilidade. 

Essa utilidade é pautada pela não publicação de fatores irrelevantes - coisas de 

pouco peso ou ações diárias dos homens, ou as desgraças humanas -  esses, focos da mídia 

sensacionalista, capazes de privar o acesso da sociedade a outros assuntos diários 

importantes.  

Aborda também, a não publicação de fatos sigilosos – Peucer (1690) defende as 

vontades dos príncipes, não divulga o que esses não querem. Diferente de hoje, em que se 

discute e se avalia a questão do sigilo; prevalece o fator de interesse social perante a 

descoberta divulgada, por exemplo, casos de corrupção. 

Por fim, temos a não publicação de fatos que firam os bons costumes, aqui, o 

autor remete a divulgação de assuntos que seriam irrelevantes, como crimes cometidos de 

forma cruel, obscenidade e temas desapropriados para a sociedade religiosa. Nessa época, 

já se falava sobre censura, evitando a publicação de temáticas como essas. 

Pois, segundo Peucer (1690, p.23), agindo-se assim, o escritor de periódico 

salvaguardará a sua credibilidade, já que assim permite ao prudente leitor fazer o seu juízo. 

E a notícia em si trará consigo o que é mais importante para o momento. 
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A narrativa jornalística em si 

 

Particularmente, teremos Peucer afirmando que o jornalismo se apresentava como 

conhecimento desordenado, visto a ausência de critérios para sua organização e para a 

organização dos relatos coletados. Quanto aos jornalistas, Peucer (1690, p.26) ressalta que 

se encontram quase desprovidos daquilo que é necessário para estabelecer a história escrita 

como conhecimento dos fatos, competência, juízo elevado, documentos autênticos e estilo 

adequado para a história. 

Observa-se também que, a palavra relatos é empregada nas mais diversas formas de 

história. Fundamentando-se assim que, para produzir um trabalho primordialmente ético, é 

preciso trabalhar com a credibilidade como testemunha presencial, ter amor pela verdade, 

que não lhe falte coragem para não dizer a verdade e, já que a verdade é muito complexa, 

devemos selecionar. Como os fatos são quase infinitos, cabe estabelecer uma seleção aos 

que merecem ser conhecidos, isso só é feito através de regras, dos diversos ―valores-

notícia‖. São eles: prodígios e monstruosidades (fatos inéditos), feitos maravilhosos e 

insólitos da natureza, feitos maravilhosos da arte, tempestades horrendas, terremotos, 

fenômenos descobertos recentemente, assuntos referentes à política e governo, nascimento 

e morte de pessoas célebres, inaugurações, temas religiosos, ademais literários, cada qual 

com sua especificidades e qualificações. 

A linguagem para Peucer é basicamente a que se vê, hoje na lógica de construção 

de um LEAD (onde, quando, quem, por que, como e o que), considerando-se assim, Peucer 

como o autor desse conceito, dessa lógica.  Essa ideia chama-se economia da linguagem e 

é, praticamente, o jornalista escrevendo como Cícero.  

Alguém terá que dispor tudo de sorte que primeiro fale dos seus 

autores, depois do motivo, em seguida dos aparelhos e 

instrumentos, logo em seguida do local e da maneira de agir, 

finalmente da ação mesma e dos acontecimentos. (PEUCER, 1690, 

p. 24).  

 

 

Peucer defende a brevidade e a clareza, na linguagem, capazes de diferenciar os 

relatos jornalísticos e classificá-los pela economia na expressão e nitidez. Quanto à 

economia, visto que trata de diversos assuntos, ao mesmo tempo, mas apresentados de 

forma arbitrária, sem estabelecer qualquer ligação entre lugar ou tempo; o costume era o de 
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manter a ordem em que os fatos se apresentam. ―Não há nada que seja mais agradável na 

História como a brevidade pura e clara‖ (PEUCER, 1690, p.25). Peucer elogia a linguagem 

utilizada, sendo esta clara e concisa e precisa, com palavras certas e de extrema 

inteligência. ―O estilo dos periódicos não há de ser nem oratório, nem poético, expondo as 

coisas com clarezas‖ (PEUCER, 1960, p.25). Preza ser simples e não simplório para  

que a sua palavra (a do escritor) tenha este único objetivo: mostrar 

os fatos claramente e torná-los compreensíveis da maneira mais 

diáfana, com palavras não obscuras e fora de uso, nem tampouco 

com palavras próprias dos mercados e dos botecos, de tal modo que 

a maioria as entenda e que os eruditos as respeitem (Lucia in 

PEUCER, 1960, p. 25, grifo nosso). 

 

 

 Também, na contemporaneidade, o jornalista Daniel Piza (2004) lembra que, 

encontrar de fato um equilíbrio prático entre o eletismo e o populismo, o entretenimento e a 

erudição, o nacional e o internacional, a reportagem e a crítica é um desafio constante ao 

jornalista.     

 

 

Reflexos das ideias de Peucer na contemporaneidade e suas contribuições 

 

Como precursor da Teoria do Jornalismo, vê-se, que permanecem seus ideais e 

fundamentos na contemporaneidade, notada a tamanha explanação sob esse universo 

abordado por Peucer. Afinal,  

Peucer valoriza e aborda essencialmente a vertente informativa dos 

jornais que relatam acontecimentos, contam novidades, em suma, 

dão notícias, percepcionando, claramente, que a comunicação 

jornalística, embora possa ter outras finalidades, serve 

essencialmente para informar. (SOUZA, 2011, p.4) 

 

 

Assim, é possível perceber o tom de contemporaneidade no entendimento peuceriano 

do jornalismo, tendo como sucessores de seus estudos outros 

estudiosos/pesquisadores/autores, como o português, Nelson Traquina (2008) e outros, 

como o italiano, Mauro Wolf (2003), principalmente ao destacar os valores-notícia que 

estão presentes ao longo de toda a problemática da produção jornalística: do processo de 

seleção dos acontecimentos ao processo de elaboração da notícia. Especificamente, Ana 
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Gruszynski (2010, p. 13), lembra-nos que, ―entre os valores do campo que condicionam a 

prática profissional, está o fator temporal, onde o imediatismo e a velocidade – brevidade 

entre o acontecimento e a sua transmissão – são soberanos‖. 

Os valores-notícias são os auxiliadores do processo de seleção e escolha dos fatos que o 

jornalismo usa para compor o produto final – a noticia. São, segundo Nelson Traquina 

(2008), aspectos determinantes da cultura profissional. Golding e Elliott (1978 apud 

TRAQUINA 2005) afirmam que, 

os valores-noticias são importante elemento de interpretação 

jornalística e constituem referências claras e disponíveis a 

conhecimentos práticos sobre a natureza e os objetivos das notícias, 

referências essas que podem ser utilizadas para facilitar a complexa 

e rápida elaboração das notícias. 

  

 

Logo, o italiano Mauro Wolf (2005, p.176) considera que, os valores-notícias estão 

presentes ao longo de todo o processo da notícia, desde sua seleção até sua elaboração.  

Os valores/notícia são critérios de relevância [...] utilizam-se de 

duas maneiras. São critérios de seleção dos elementos dignos de 

serem incluídos no produto final, desde o material disponível até a 

redação. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia para a 

apresentação do material, sugerindo o que se deve ser realçado, o 

que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na preparação das 

notícias a apresentar ao público. 

 

  

A partir de então, Wolf sistematiza os valores/notícia em cinco grandes critérios 

relativos: (1) à importância e ao interesse da notícia/conteúdos; (2) às características 

especificas do produto informacional; (3) ao meio de informação; (4) ao público leitor; (5) 

à concorrência. Nesse sentido, o acontecimento jornalístico destaca-se da pluralidade de 

fatos virtuais e incorpora-se na organização de relatos por meio de processos seletivos 

regidos por um raciocínio de notabilidade. Em contrapartida,  Traquina categoriza esses 

valores segundo critérios (1) de seleção, comparados ao modo dos profissionais 

compreenderem o que é notícia (substantivos) e os ligados aos contextos produtivos 

(contextuais); e (2) de construção, que atravessam as formas de delimitar as informações 

segundo a linguagem jornalística.  

Entretanto, os conceitos de Peucer estão além de serem referências para estudos de 

outros autores. Estão presente nos disponíveis manuais de redação, o que o faz ser 
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considerado o autor do primeiro manual de jornalismo do mundo. Para Gruszynski (2010, 

p.13) ―A constituição de um manual de redação também estipula parâmetros que visam a 

auxiliar na definição de coordenadas comuns de trabalho.‖ 

Logo, as teorias de Peucer fazem-se presentes, cotidianamente, e são, sempre, esteio 

para as demais teorias contemporâneas. Muitos conceitos devem gratificações a ele e não a 

outros como no caso específico do criador da estrutura e do conhecido hoje, LEAD. 

Embora, tenham tempo de criação, as palavras são eternas ―Os relatos de novidades‖ 

destacam-se sobre o vértice das preocupações atuais mediante à produção jornalística e 

ajudam a compreender as origens das teorias de jornalismo hoje em voga nos centros de 

estudos e pesquisas de Comunicação.  
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Resumo 

 

O presente estudo busca analisar intrinsecamente a relação do newsmaking com a prática 

do jornalismo. O objeto de estudo foi o periódico Zero Hora, o qual tem sua veiculação 

distribuída, principalmente, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no vizinho, 

Uruguai. A pesquisa tem como temática a cobertura das eleições presidenciais do ano de 

2010, realizadas no Brasil. A base teórica para a análise são os valores-notícia 

categorizados por Nelson Traquina. 

 

Palavras-chave 

 

Zero Hora; jornalismo; newsmaking; eleições. 

 

Corpo do trabalho 

 

1. Introdução 

Interligar cada edição é um processo conjunto e intrínseco ao jornalismo diário. A 

barreira das 24 horas é sempre superada, já que todo jornal continua no dia seguinte. O 

sucesso de uma edição exige o sucesso da edição seguinte. 

A cultura de massas influencia a vida de todos e, consequentemente, faz com que as 

pessoas tomem partido sobre temas determinados. Assim como as  
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seções de um jornal devem aparecer, todos os dias, da mesma forma, é imprescindível que 

esse jornal tenha uma linha de pensamentos que, em aspectos gerais, sejam homogêneos e 

contínuos.  

O trabalho que segue foi elaborado para apresentação à disciplina Teorias da Prática 

Jornalística, ministrada pelo Prof. Ms. Marcelo José Lopes Abreu, e trata de uma análise de 

newsmaking sobre a cobertura política das eleições presidenciais de 2010, feita pelo Jornal 

de Porto Alegre, Zero Hora, realizada durante o período de 3 de setembro a 2 de outubro. 

          O newsmaking é, basicamente, a rotina de produção das notícias. É uma ferramenta 

primordial para observar quais foram as marcas que o modo de produzir de cada veículo 

deixou nas notícias, já que a maneira de construir as notícias pode influenciar de maneira 

decisiva na reflexão de quem absorverá esse conteúdo. 

O que cabe nas reflexões é até que ponto vai a pluralidade do veículo de 

comunicação ou se, em alguns momentos, o veículo segue uma determinada tendência, já 

que de alguma forma as notícias veiculadas na mídia podem ser tão opinativas, que, por 

conseqüência, acabam por influenciar na opinião de quem se informa. 

No caso do Jornal Zero Hora, será analisado como o newsmaking constrói as 

características do veículo gaúcho. Para realizar o estudo, foram coletados dados, notícias, 

matérias e pesquisas eleitorais - exceto matérias de opinião, como editoriais –, que 

citassem os candidatos à presidência do Brasil, José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e 

Marina Silva (PV). 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 O newsmaking 

O newsmaking surge como uma teoria que aborda a construção da realidade por 

meio do jornalismo. Ela possui um caráter construtivista e rejeita a teoria do espelho, ou 

seja, descarta a ideia da realidade como fator determinante das notícias.  

A teoria do Newsmaking é considerada uma atualização e complementação da 

teoria do Gatekeeper, a qual foi criada por criada por David Manning White, em 1950. O 

termo gatekeeper faz uma alusão a ideia de ―guardião do portão‖, onde são observados os 

critérios e valores utilizados pelos profissionais jornalistas para a divulgação ou rejeição de 

uma notícia: 

mailto:yanes.sampaio@gmail.com
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Nesta teoria, o processo de produção da informação é concebido 

como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar 

por diversos Gates, isto é, ―portões‖ que não são mais do que áreas 

de decisão em relação às quais o jornalista, isto é o gatekeeper, tem 

de decidir se vai escolher essa notícia ou não. (TRAQUINA, 2005) 

 O gatekeeper estuda as notícias na visão de quem as produz, ignorando questões 

como a organização jornalística e as burocracias empresariais. Essa visão limita a análise 

do processo de seleção das noticias a uma ação pessoal (do jornalista que possui ―o poder 

de escolha‖, funcionando de modo subjetivo e arbitrário. A partir dessa visão de "guardião 

do portão‖, foram surgindo outros estudos que ―passaram a se concentrar na maneira como 

a seleção é exercida, ou seja, na análise dos contextos relativos à escolha do selecionador‖ 

(PENA, 2005), onde se encaixa o newsmaking.  

O Newsmaking se ocupa da teorização da rotina de trabalho, por meio de 

delimitações das práticas unificadas na produção das noticias. Seja nos critérios de 

noticiabilidade, onde são selecionados os acontecimentos que podem ser publicados, 

noticiados, ou na sistematização da empresa jornalística, no qual os fatos passam por uma 

espécie de filtragem antes de sua transformação em noticia nas mãos dos pauteiros, 

repórteres e editores.  

 Esses critérios de noticiabilidade e ―valores-notícias‖, ―não são módulos uniformes 

e imutáveis. Há espaços de manobra para os jornalistas e eles estão localizados na 

interação com os agentes sociais.‖ (PENA, 2005) 

 Diariamente há uma interação entre a sociedade e a imprensa. Essa interação é 

muito importante para o processo produtivo das noticias, assim como para a construção dos 

valores e cultura jornalística. Jorge Pedro Souza faz uma sistematização das seis ações que 

fazem as noticias ser como são: 

 Ações Pessoais: As noticias são resultado das intenções pessoais; 

 Ação Social: As noticias são produto das relações dentro do sistema social; 

 Ação Ideológica: As noticias são fruto dos interesses que sustentam a moral dos 

grupos; 

 Ação Cultural: As noticias são fruto do sistema cultural em que são apresentadas; 
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 Ação do Meio Físico: As noticias são dependentes dos dispositivos tecnológicos 

usados para a sua produção; 

 Ação Histórica: As noticias são consideradas um produto da história, dentro da qual 

as outras cinco forças interagem.  

 

2.1.1 Valores-Noticia 

Os valores-notícias são características essenciais que definem a notícia tanto em sua 

seleção como noticiável, como na construção da mesma. Estes valores de seleção são 

divididos em dois Sub-Grupos: Critérios substantivos que avaliam o fato de acordo com a 

importância do acontecimento, e os critérios contextuais, que abordam o contexto em que a 

notícia foi produzida. (TRAQUINA, 2005). 

Os critérios substantivos são: 

 Morte: critério fundamental para tornar o fato noticiável. 

 Notoriedade: quando o nome e importância hierárquica da pessoa envolvida na 

história fazem o fato se tornar importante.  

 Proximidade: Se da na importância do fato tanto pela proximidade geográfica como 

na cultural. 

 Relevância: Quando o fato será impactante na vida das pessoas. 

 Novidade: Tudo que é inédito e novo mesmo se tratando de um fato passado. 

 Tempo: diz respeito ao atual ou quando tem relevância na historia como datas. 

 Notabilidade: o fato é visível a sociedade tanto na forma da quantidade de pessoas 

envolvidas, falhas, insólito e/ou excesso. 

 Inesperado: Quando o fato surpreende. 

 Conflito: Se o fato envolve violência física ou mesmo simbólica. 

 Infração: Envolve violação de leis e regras. 

 Os critérios contextuais são: 
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 Disponibilidade: Se a cobertura do acontecimento e os fatos são de fácil acesso. 

 Equilíbrio: Este valor é relacionado com a quantidade de noticias sobre um mesmo 

fato ou se o tema já foi abordado há pouco tempo. 

 Visualidade: Quando se tem uma foto ou vídeo que complementam o fato para que 

ele seja noticiado. 

 Concorrência: A lógica que existe competitividade entre os meios de comunicação, 

a procura pelo ―furo‖. 

 Dia noticioso: Quando vários acontecimentos noticiosos acontecem em um só dia. 

Também são definidos por Traquina os valores de construção da notícia: 

 Simplificação: Quando o acontecimento não abre margem para ambigüidades e a 

notícia é facilmente compreendida. 

 Amplificação: Quão maior for ou fato ou as conseqüências de um ato, maior é a 

possibilidade de uma notícia ser notada. 

 Relevância: Se a notícia da maior ―sentido‖ ao acontecimento e o torna relevante 

para a pessoa. 

 Personalização: As pessoas envolvidas que dão maior amplitude a noticia. 

 Dramatização: Quando o fato pende para o lado emocional ou conflitual. 

 Consonância: A notícia faz parte de uma narrativa já existente. 

2.2 Características do newsmaking no jornalismo impresso 

A palavra jornal significa a paga de uma jornada de um dia de trabalho, o esforço de 

um dia, como o veículo de informação coletiva que, diariamente, transmite aos leitores 

notícia dos acontecimentos. (CARVALHO, 1977) O surgimento da imprensa no século XV 

marcou uma era para a informação, para a sociedade e revolucionou o que hoje chamamos 

de jornalismo.  

O primeiro meio de massa é o jornal impresso que se firmou em diferentes épocas 

em diferentes nações de diversas maneiras: focando a publicidade, a informação, a 

revolução ou o lucro. 

A técnica do jornalismo impresso é uma fórmula, 
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(...) oferece ao leitor um elemento conjunto que chamamos de 

texto-legenda. Trata-se da apresentação de uma fotografia ou 

desenho contendo apenas: a) a foto ou desenho; b) um 

pequeno título e c) uma legenda maior mais detalhada. O 

conjunto se constitui no total da matéria a ser apresentada. 

(CARVALHO, 1977) 

 

Segundo Sodré (1994), a história da imprensa é a própria história do 

desenvolvimento da sociedade capitalista. Porém, não só os interesses capitalistas 

contribuíram para a expansão da imprensa, um ingrediente essencial também contribuiu: a 

liberdade. 

A luta pela liberdade e também pela nova forma de governo – a democracia começa 

na imprensa com a luta contra a censura. Segundo George Boyce (1978), por Traquina 

(2005), a imprensa atuaria como um elo indispensável entre a opinião pública e as 

instituições governantes. (Boyce, 1978:21) Assim, segundo Traquina (2005), o jornalismo, 

designado ―Quarto poder‖, e a democracia constituíram-se em simbiose. 

O jornalismo impresso é marcado pelo imediatismo e pela urgência. Cada jornal 

cria seu próprio método para analisar e hierarquizar suas notícias, porém todos seguem um 

mesmo padrão analisando os chamados critérios de noticiabilidade.  

Para Wolf, os valores notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas 

utilizam na seleção dos acontecimentos. Os valores-notícia de seleção estão divididos em 

dois subgrupos: os critérios substantivos e os critérios contextuais, segundo Traquina 

(2008). 

Os valores-notícia de construção, segundo Traquina, são os critérios de seleção dos 

elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da notícia. 

Estes podem ser de: simplificação, amplificação, relevância, personalização e 

dramatização.  

Devido à tecnologia, a troca de informações tornou-se mais rápida e dinâmica. 

Assim, o jornalismo impresso busca, ainda, atrair o público e manter seu status. Em suma, 

independente da mídia, é essencial entender o porquê das notícias serem como são, ou 

como diz Traquina, obter uma compreensão teórica do jornalismo. 
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2.3. Características do newsmaking no jornal Zero Hora 

O Zero Hora é um jornal do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre. 

Foi fundado em quatro de maio de 1964 e hoje é um dos maiores jornais de circulação 

diária do Brasil, ocupando a 7ª posição nacional e a 1ª no RS, segundo o Instituto 

Verificador de Circulação (IVC). Tem sua veiculação distribuída, principalmente, em 

Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no vizinho, Uruguai. 

Samuel Wainer, jornalista contratado pelo O Jornal, de Assis Chateaubriand, foi 

enviado ao Rio Grande do Sul a fim de cobrir um evento agrícola de trigo e na viagem 

conseguiu entrevistar Getúlio Vargas. O político concedeu uma entrevista polêmica à 

Wainer e O Jornal vendeu 180 mil exemplares.  

Quando voltou ao comando do país, Getúlio decidiu financiar um novo jornal, já 

que desta vez estava sem apoio nenhum por parte da imprensa que antes censurou e 

também, com o apoio de seu próprio veículo, poderia defender-se dos ataques do opositor 

Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa. Surgia o jornal Última Hora, cuja posse 

ficou a cargo de Samuel Wainer. 

Em Porto Alegre, o Grupo RBS (Rede Brasil Sul) assumiu a redação do Última 

Hora 35 dias após o golpe militar de 1964, alterando seu nome para Zero Hora. 

A RBS é uma empresa de comunicação multimídia que opera no Rio Grande do Sul 

e em Santa Catarina, com rádio, televisão, internet, e jornal. Foi fundada em 31 de agosto 

de 1957 por Mauricio Sirotsky Sobrinho. O Zero Hora e mais 8 jornais impressos fazem 

parte do grupo RBS, representante da Rede Globo. 

Atualmente, o Zero Hora é muito atraente ao público devido às grandes fotos de 

capa. Conta com 60 colunistas e é dividido entre sete principais editorias. Dentre elas, 

cinco são as tradicionais editorias dos principais impressos do país: Política, Economia, 

Mundo, Geral – que contém as matérias de cidade e cotidiano – e Esporte. Mas além 

dessas, o ZH também possui a editoria Polícia e o Segundo Caderno - que traz variedades, 

principalmente de cultura, como notícias de cinema e teatro, por exemplo. 

Apesar de possuir editorias tradicionais, o jornal gaúcho também se utiliza de 

algumas exclusividades, como é o caso dos cadernos especiais. 

Através desses especiais podemos perceber a relação do Zero Hora com a 

população gaúcha. O jornal possui uma identidade gaúcha, onde tenta criar um laço com 
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esse tipo determinado de leitor, o que faz com que o gaúcho se identifique com o ZH e o 

prefira em relação aos outros. (FELIPPI, 2006). 

Segundo Felippi (2006), a identidade gaúcha intencional e predominante construída 

por Zero Hora é simplificadora, homogeneizadora, e estereotipa as distintas culturas 

regionais que convivem num mesmo espaço territorial, e as faz convergir em uma – a 

gaúcha – hegemônica, como representativa de todas. 

 O ZH, ao se utilizar de fatos emotivos em suas notícias, consegue tanto relatar que é 

influenciado pela opinião do público, como influenciar na formação da opinião pública. 

 

 

2.4. . Mídia, jornalismo e eleições no Brasil 

No domingo do dia 03 de outubro de 2010, ocorreu o primeiro turno da eleição 

presidencial Brasileira. Contando com um eleitorado de mais de 130 milhões de brasileiros, 

segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os principais candidatos ao cargo 

presidencial foram os representantes José Serra (do Partido da Social Democracia 

Brasileira – PSDB), Dilma Rousseff (do Partido dos Trabalhadores – PT) e Marina Silva 

(do Partido Verde – PV).   

Segundo Traquina (2005), a relação entre a democracia e a prática do jornalismo é 

fundamentalmente uma relação simbiótica em que a liberdade se encontra como estrela 

brilhante de toda uma constelação teórica que fornece ao jornalismo emergente uma 

legitimidade para atividade e uma identidade para os seus profissionais.   

Com a campanha eleitoral à presidência seguindo de forma tortuosa e abarrotada de 

escândalos e acusações, questões como a própria liberdade de imprensa, saúde, a prática do 

aborto e religião foram pautados pela mídia e julgados, através das pesquisas eleitoreiras, 

pela população neste ano de 2010.   

Essas questões se transformaram em temas noticiosos para jornais, fator o qual 

demonstra como a mídia ainda pode funciona como um quarto poder dentro do pensamento 

econômico empresarial que muitos dos veículos aderiram na era atual do jornalismo.  

Segundo Traquina (2005), no novo enquadramento da democracia, com o princípio 

de ―poder controla poder‖, a imprensa equivaleria ao ―quarto‖ poder em relação aos outros 

três: o executivo, legislativo e judiciário.  
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A mídia então seria ―O instrumento por meio do qual a inteligência agregada da 

nação os critica e controla a todos. É na verdade o ‗Quarto Poder‘‖. (EDINBURG 

REVIEW, 1855 apud TRAQUINA, 2005). 

Por essa ser uma eleição que finaliza o mandato de oito anos de Luiz Inácio Lula da 

Silva, atual e mais popular presidente do Brasil - segundo o instituto de pesquisa Datafolha 

(2010), 83% da população consideram seu governo ótimo ou bom - todas essas questões 

geraram grande instabilidade entre os principais candidatos à Presidência e suas 

campanhas, que iniciaram um período flutuante perante os escândalos.  

Dentro desse contexto mais que competitivo, a candidata Dilma Rousseff obteve 

forte apoio do atual presidente Lula (PT), o qual apresentou como sua sucessora. 

―Lula disse que estava disposto a investir sua autoridade em uma solução incomum: ele 

mesmo escolheria seu candidato sucessor. E já tinha um nome em mente – a ministra da 

Casa Civil, Dilma Rousseff‖. (VEJA ESPECIAL, 2010). 

Ministra da casa civil em seu mandato, Dilma, além focar sua própria campanha 

eleitoreira, também acompanhou Lula a certos eventos da agenda presidencial, ganhando 

assim maior visibilidade entre a população brasileira e, também, entre líderes 

internacionais. Tendo apoio do presidente, Dilma conduziu as mudanças para explorar o 

pré-sal e foi apresentada como ―mãe‖ do PAC, ganhando popularidade e votos, os quais 

possibilitaram o vislumbre de uma possível vitória logo no primeiro turno. 

Representante do PSDB, o candidato José Serra governava o estado de São Paulo, 

quando em março desse ano, apesar de tardio, anunciou sua segunda candidatura à 

presidência do país. Se Dilma havia sido apadrinhada por Lula, Serra respaldava sua 

campanha em Fernando Henrique Cardoso (PSDB), presidente antecessor ao duplo 

mandato de Lula. Segundo seu partido e o próprio FHC, Serra teria como vice o então 

governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o que garantiria uma maior visibilidade e apoio 

dos brasileiros. Porém, por obter a maioria da percentagem de votos logo no inicio da 

disputa presidencial, segundo Alencar (2010), Serra teve a ilusão de uma eleição certa, o 

que o afastou de muitos aliados, inclusive o próprio Aécio. Por ser um nome forte na 

política tucana e ter um currículo recheado de cargos, a perca de foco, apesar de tudo, não 

conseguiu derrubar o candidato no primeiro turno. 
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A terceira candidata mais cotada para o cargo era Marina Silva. Convidada a filiar-

se ao Partido Verde em setembro de 2009, Marina já caminhava para concretização de sua 

candidatura através do Movimento Marina Silva Presidente.  

Este, provindo de um encontro entre ativistas da paz, em 2007, compartilhava o 

ideal de que Marina fosse a mais indicada a suceder o presidente Lula. Com uma 

percentagem crescente durante toda sua campanha, a representante do PV alcançou votos 

os quais as pesquisas não previam. Sem ligações com nomes de autoridades políticas que 

pudessem lhe guiar ou proteger, Marina focava uma agenda diferente dos outros 

candidatos, em que temas ligados ao meio ambiente ganhavam grande destaque.   

Seu eleitorado, além de ser fomentado pelos integrantes do movimento e fortemente 

apoiado pelos membros da Assembléia de Deus (sua religião desde 1997), também fora 

composto por parte da população que, desgostosa, perdera a confiança nos outros dois 

candidatos, os quais se envolveram nas séries de escândalos da Casa Civil e da Receita 

Federal.     

 

3. Metodologia 

Uma das partes mais importantes em uma pesquisa é a constituição de sua 

metodologia, que possibilita organizar e busca analisar a complexidade do trabalho 

realizado. 

 Segundo Pádua (2000), busca-se a explicação verdadeira para o que ocorre entre o 

que é verdadeiro e o que é fato, seja de espécie natural ou social. Pode ser adquirido pela 

teoria do conhecimento, o uso do método. 

 Para obter um maior esclarecimento do trabalho executado e o seu objetivo de 

entender sobre o ―Newsmaking e a Cobertura Política das Eleições Presidenciais de 2010‖, 

feita pelo Jornal de Porto Alegre, Zero Hora. Consistem nas pesquisas qualitativas e 

quantitativas: 

 A pesquisa qualitativa busca entender um fenômeno que utiliza informações 

teóricas, entender as opiniões e emoções. 

O método qualitativo difere, em principio, do quantitativo à medida 

que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou 
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medir unidades ou categorias homogêneas. (RICHARDSON, 

1999). 

 A abordagem qualitativa é uma opção favorável, pois se justifica por ser objetiva 

para entender a natureza de um fenômeno social. A metodologia consiste na análise 

qualitativa que possui um assunto de maneiras complexas ou estritamente particulares. 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON, 1999). 

 Diferente da pesquisa qualitativa, a quantitativa tem a meta de medir, através de 

pesquisas, questionários e médias estáticas. O método quantitativo é a mensuração 

(quantificação) das opiniões e dados para buscar as informações; sem deixar de usar as 

técnicas estatísticas como porcentagem, por exemplo, até as de uso mais complexo, como 

coeficiente de correlação.   

O método quantitativo representa, em principio, a intenção de 

garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de 

segurança quanto às inferências. É freqüentemente aplicado nos 

estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a 

relação entre variáveis, bem como nos que investigam a relação de 

causalidade entre fenômenos. (RICHARDSON, 1999). 

A análise de conteúdo segundo Richardson (1999), tem como meta analisar os 

símbolos, as características da comunicação para chegar a alguma compreensão do homem, 

de sua história, seu pensamento sua arte e suas instituições, a análise de conteúdo é um 

tópico importante para as ciências humanas, tanto quanto como um instrumento para o 

estudo da interação entre os indivíduos. 

Analise de conteúdo é, particularmente, utilizada para estudar 

material de tipo qualitativo (aos quais não se podem aplicar 

técnicas aritméticas). Portanto, deve-se fazer uma primeira leitura 

para organizar as ideias incluídas para, posteriormente, analisar os 

elementos e as regras que as determinam. (RICHARDSON, 1999). 

 A análise deve ser objetiva, eficaz, rigorosa e precisa. Pois é a compreensão do 

discurso, de entender profundamente as características que compõem o estudo e ressaltar o 
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que for mais importante. Por conseqüência, deve considerar as teorias que sejam relevantes 

e que possam ser usadas como explicações para o entendimento do conteúdo analisado. 

 Neste trabalho foram coletadas e analisadas matérias no período de 03 de setembro 

até 02 outubro com foco nos personagens envolvidos nas eleições presidenciais de 2010. 

Para a análise quantitativa foram preenchidos formulários exclusivos produzidos pelo 

professor Marcelo Lopes os quais possuíam itens divididos em duas categorias: 

A primeira categoria é formada pelos conceitos estudados na disciplina Teorias da 

Prática Jornalística, tomando como base a abordagem do Newsmaking nos livros de 

Nelson Traquina, ―Teorias da pratica jornalísticas volume I e II‖, assim como as 

especificidades do tema escolhido. E a segunda categoria é constituída pelos critérios 

específicos e básicos de um Jornal. 

Além desses itens pré-determinados, foram disponibilizados espaços para outras 

informações consideradas relevantes, de forma a complementar ou justificar com texto 

corrido o que foi selecionado na análise das matérias.  

 

4. Análise do newsmaking na cobertura das Eleições Presidenciais de 2010: 

construção da notícia no jornal Zero Hora 

No período de 3 de setembro a 2 de outubro de 2010, o jornal Zero Hora publicou 

103 matérias referentes aos candidatos com maior intenções de voto no contexto das 

Eleições Presidenciais de 2010: Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva 

(PV). 

Para compreender melhor os critérios utilizados e identificar a linha editorial do 

veículo transferimos os dados dos formulários preenchidos previamente para gráficos.  

Os primeiros gráficos a serem analisados evidenciam a posição do veículo em 

relação aos enfoques dados aos candidatos. No caso de José Serra, seu enfoque em 56% 

das matérias foi equilibrado, porém ouve uma quantidade considerável de enfoques 

negativos frente aos positivos. (Gráfico 1) 
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A presidenciável Dilma Rousseff obteve enfoque equilibrado em metade das 

matérias nas quais foi citada, porém assim como o candidato tucano, seus negativos 

superaram os positivos. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 

 

Já Marina Silva, candidata do PV obteve majoritariamente enfoque equilibrado nas 

matérias que a citam. A presidenciável praticamente não foi citada negativamente nas 

matérias analisadas e seu enfoque positivo também não se destacou. (Gráfico 3) 

 Gráfico 1 
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Gráfico 3 

A partir dos gráficos, percebe-se um enfoque maior aos candidatos do PT, Dilma 

Rousseff, e do PSDB, José Serra, afinal além de possuírem as maiores intenções de votos, 

estiveram envolvidos em escândalos e polêmicas durante o período analisado, fato que 

também explica a presença maior de enfoques negativos em relação aos positivos em suas 

matérias. 

Nos gráficos 4, 5 e 6 é perceptível que o valor substantivo com maior percentual é o 

de Notoriedade, isso se dá pelo posicionamento hierárquico dos candidatos, os quais são 

figuras políticas importantes. 

 
Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

Segundo Almeida (2004) ―Candidatos bem posicionados nas sondagens obtêm mais 

recursos financeiros, conseguem mais espaço na mídia, levantam o moral de sua equipe e 

de seus militantes. É um circulo virtuoso‖. O segundo valor com maior percentual (bem 

próximo ao de notoriedade) é o de Relevância. Como se trata de uma cobertura do processo 

eleitoral, as notícias divulgadas influem ou incidem sobre o país e as decisões dos 

cidadãos.  

 
Gráfico 6 

 

A magnitude se encontra também em destaque, pois como há uma disputa 

acontecendo entre os candidatos à futura presidência, há uma visibilidade em seus atos, 

discursos, relações que tem relação à vida da população na nação. A proximidade também 
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está consideravelmente presente já que as noticias são sobre as eleições que ocorrem no 

Brasil e são de interesse nacional. 

Os três gráficos seguintes ilustram os critérios contextuais expressos nas matérias 

do veículo analisado.  

O gráfico referente à candidata Marina Silva (Gráfico 7) ilustra que as matérias 

analisadas tiveram o critério contextual de Disponibilidade como maior representante, o 

que significa que os meios para que ocorresse a cobertura de suas matérias foram menos 

dificultosos. Seguindo em ordem decrescente das percentagens, a opção Indefinível traduz 

como o processo de construção da notícia muitas das vezes não é de fácil tradução, devido 

ao fato de que não houve um acompanhamento da rotina na redação do veículo analisado. 

Em terceiro lugar e um pouco menos representativo, o critério Capacidade de continuidade 

também é citado.  

 

O gráfico do candidato José Serra (Gráfico 8) tem como maior percentual o critério 

de Capacidade de continuidade. Isto demonstra como a partir das matérias relacionadas ao 

candidato do PSDB, retrancas e suítes poderiam ser escritas, dando assim continuidade a 

assuntos e temas relacionados a ele. Já os critérios de Disponibilidade e Indefinível, 

aparecem emparelhados com percentagens relevantes e equivalentes. 

Gráfico 7 
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O gráfico pertencente a análise da candidata Dilma Rousseff (Gráfico 9) também 

indica o critério Capacidade de continuidade como o mais usual. Isso reflete que tanto 

Dilma quanto Serra têm matérias que causam repercussão e continuidade, mesmo a 

percentagem da petista sendo 6% menor do que o candidato do PSDB. Em segundo lugar, 

na ordem descrente dos números, os critérios de Disponibilidade e Indefinível aparecem 

emparelhados e com uma percentagem mais significativa do que todos os outros dois 

candidatos. 

 

 

Segundo Wolf, os valores de construção são uma forma para orientar uma 

apresentação de um determinado material. O valor de construção tem como objetivo de 

selecionar fatores de notícia que sejam constituídos durante a formação da notícia. 

Gráfico 8 

Gráfico 9 
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Nas matérias que citam José Serra (Gráfico 10), o valor-notícia de construção de 

maior percentagem é o de Relevância (32 %), considerando então sua importância para 

noticiar acontecimentos que diz respeito ao candidato para a população.  

Outro critério que obteve importância foi o de Simplificação (28%), este critério 

possibilita o entendimento do leitor. Sem ambigüidade nas notícias, sendo elas claras e 

objetivas, caracteriza a informação como ela deve ser vinculada, pois é uma notícia que 

possui um impacto para a sociedade. 

O critério de Relevância foi claramente o mais visível ao candidato José Serra, 

embora para candidata Dilma Rousseff (Gráfico 11), mesmo que a diferença não seja tão 

alarmante, o critério de Relevância e Simplificação possui a mesma percentagem, ambos 

com 26 % de importância. Assim como mostra o seguinte gráfico: 
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Gráfico 10 
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Gráfico 11 

 

Segundo Traquina (2008), a política do jornal tem autoridade para entender como a 

política editorial pode funcionar. Os números não são tão distantes entre as diferenças de 

José Serra e Dilma Rousseff, entretanto para a candidata do Partido Verde, Marina Silva 

(Gráfico 12), os números são curiosos, pois o valor- notícia mais evidente é o de 

Simplificação (55%), mostrando que as matérias referentes à candidata sejam de aspecto 

preciso, sem ambigüidade e complexidade, possuem uma maior facilidade que a matéria 

seja entendida pelos leitores. 
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Em segundo plano, o valor-notícia mais evidente entre os outros candidatos, 

Relevância (23%). 

Em suma, os critérios mais evidentes são o de Relevância, o que tem um sentido 

completo, afinal as notícias são referentes no que está sendo importante ao público, 

eleições presidenciais. De qualquer forma, pelos critérios mais utilizados nas formações 

das matérias, vale ressaltar que o critério Relevância é o ―sentido‖ que a noticia dá ao 

acontecimento e o critério de Simplificação é o acontecimento sem maiores interpretações.  

A partir destes gráficos é possível identificar que os jornais analisam e indicam uma 

posição sobre o que ou não noticiar. Partem do principio da política editorial, embora 

sigam a ideologia do pólo ideológico, no qual o jornalismo é uma forma de serviço 

público, por consequência é através dos jornalistas que o público pode decidir em quem 

votar e exercer sua opinião política e exigir a democracia. Sendo, o jornalismo o Quarto 

Poder, é indubitavelmente a fonte de proteção social, pois é uma forma de opinião sendo 

usado para o controle social.  

 

5. Considerações finais 

O estudo feito a partir do material capturado e analisado, do jornal de Porto Alegre, 

Zero Hora, durante o período de 3 de setembro e 2 de outubro de 2010, demonstra a prática 

do newsmaking na construção das notícias. 

A presença dos valores-notícia e dos critérios de noticiabilidade tornou-se evidente 

por meio do preenchimento dos formulários, da análise das planilhas e dos gráficos 

importados. Tal fato possibilitou ver a existência de uma hierarquização e categorização 

realizada pelo veículo, na construção de seu posicionamento e valores. 

Os veículos de comunicação focam seu público leitor e, seguindo a linha editorial 

da sua empresa jornalística, escolhem os acontecimentos que serão noticiados, atendendo, 

assim, o pólo econômico do jornalismo. 

Tal posição contraria o pólo ideológico do jornalismo - original da profissão -, o 

qual, segundo Traquina (2005), identifica a imprensa como elemento fundamental da teoria 

democrática. 

Apesar de o jornal Zero Hora tratar de temas de âmbito nacional, suas edições dão 

preferência a assuntos da região Sul do Brasil. Na cobertura das eleições presidenciais de 
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2010, tal posição se tornou notável devida à ênfase dada aos candidatos à sucessão ao 

cargo do Palácio Piratini - a atual sede do Poder Executivo do estado brasileiro do Rio 

Grande do Sul.  

Ao término das análises, é impossível manter a crença de que haja uma 

―imparcialidade/neutralidade jornalística‖. Tal fato ficou claro a partir do momento que 

existiu uma ordenação de valores, fatores de interesse, procura pelas fontes e personagens 

interessantes e enfoques tendenciosos que refletem linha editorial do jornal e os valores do 

repórter que produz a notícia. Portanto, a noticia é uma construção da realidade, uma 

estória contada por um narrador, o jornalista. 
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RESUMO 

 

 A complexidade, exposta por Edgar Morin em seu livro ―Introdução ao pensamento 

complexo‖, não deve estar presente apenas nos estudos científicos, mas também nos atos 

cotidianos. Isso se faz necessário, pois ela compõe os pontos que dão clareza e sentido ao 

conhecimento. O campo jornalístico representa um dos meios que fazem a integração da 

sociedade e, justamento por isso, deve elencar aos seus processos tal pensamento. Ou seja, 

é preciso trabalhar para a construção de um pensamento não mais fragmentado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: pensamento complexo, Edgar Morin, epistemologia do 

jornalismo. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar certos pontos teóricos, que estão 

surgindo no decorrer de um estudo, cuja meta é entender como se dá a aplicação dos 

conceitos desenvolvidos por Edgar Morin no livro ―Introdução ao Pensamento complexo‖, 

no jornalismo contemporâneo. 

―A complexidade surge, é verdade, lá onde o pensamento simplificador 

falha, mas ela integra em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção, 

precisão no conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador 

desintegra a complexidade do real, o pensamento completo integra o mais 

possível os modos simplificadores de pensar [...].‖(MORIN, 2005)
6
 

 

A complexidade precisa estar presente onde a simplificação não é eficiente e 

funciona de maneira falha. Não deve se restringir, portanto, tão somente ao campo que 

cuida dos progressos científicos, ela tem de se fazer presente também no contexto 

cotidiano, na sociedade em geral. 

                                                 
4
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―Como a complexidade reconhece a parcela inevitável de desordem 

e de eventualidade em todas as coisas, ela reconhece a parcela 

inevitável de incerteza no conhecimento. É o fim do saber absoluto 

e total.‖ (MORIN, 2005)
7
.  

 

Assim, faz-se necessário pensar o paradigma da complexidade como sendo um guia 

que norteie o campo do jornalismo, que é naturalmente transdisciplinar e polifônico. Um 

dos constituintes do processo de socialização, o jornalismo, pode enriquecer-se caso 

consiga assimilar o pensar complexo. 

O autor acredita ainda que uma visão generalista é a que permite se relacionar à 

visão local com a visão universal, ao contrário do que preconiza a pedagogia trabalhada 

atualmente, em que a parte é desvinculada do todo. Tem-se assim um aprendizado 

fragmentado e, portanto, desconectado do todo. Reduz-se o conhecimento à partes, e o 

aprendizado é obtido também em partes. É como se tivéssemos um leque de conhecimento, 

em que nossa visão de mundo fosse apenas uma parte deste leque e não o todo. 

Para a realização do estudo foi escolhida as matérias ―Alunos de SC têm aula de 

educação ambiental dentro de barco‖, do Jornal de Floripa, ―São José terá mais um barco 

escola‖, do Jornal Popular Catarinense e ―São José: Novo barco-escola é um sucesso entre 

alunos‖, também do Jornal Popular Catarinense. 

Inicialmente será analisado e indicado qual é a epistemologia da obra ―Introdução 

ao Pensamento Complexo‖, de Edgar Morin, obra essa que orientará todo esse trabalho. 

Em seguida, o objetivo é entender qual a contribuição da obra para a epistemologia do 

jornalismo e, por fim, passar para as analises das matérias, acima relacionadas, segundo a 

visão da obra de Edgar Morin. 

2. EDGAR MORIN, “INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO COMPLEXO”: 

APRESENTAÇÃO 

 Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum, sociólogo e filósofo francês, nasceu 

em Paris, em 8 de julho de 1921. 

Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) é 

formado em Direito, História e Geografia e também desempenhou estudos em Filosofia, 

                                                 
7
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Sociologia e Epistemologia. É tido como um dos principais pensadores sobre a 

complexidade e já escreveu mais de trinta livros, dentre eles: O método (6 volumes), 

Introdução ao pensamento complexo, Ciência com consciência e Os sete saberes 

necessários para a educação do futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da 

Resistência Francesa, um dos motivos por ser tido como um dos pensadores mais 

importantes do século XX e XXI. 

Morin, durante dez anos foi membro do Partido Comunista da França. Em 1962, 

quando convalescia de um distúrbio cardíaco num hospital de Nova Iorque, decidiu buscar 

por um método para ―coligar as ciências humanas, a física e a biologia. Ele próprio via a 

sua enfermidade como um sinal de que seu modo de vida anterior tinha chegado a um beco 

sem saída‖ (MORIN, 1997)
8
.  A sua vida impulsionou-o a procurar, como diferente não 

poderia ser, com muito ânimo a concretização desse projeto. 

 Esse projeto é a religação dos saberes pelo pensamento complexo, cujo significado 

Morin explica usando uma metáfora: ―como o Vale recebe riachos que vêm das encostas 

opostas, pude elaborar o pensamento complexo reunindo o separado‖ (MORIN, 1997)
9
.   

           Fazer uma resenha significa simplificar as informações contidas em um determinado 

texto. A idéia de simplificação, no entanto, vai contra a filosofia de Edgar Morin, uma vez 

que simplificar, pela ótica do autor, é o mesmo que inibir o processo pelo qual se dá o 

conhecimento. 

Por essas razões resenhar o livro ―Introdução ao Pensamento Complexo‖, de Morin 

é uma tarefa difícil. Neste trabalho não se pretende, porém, tornar os pensamentos de 

Edgar Morin mais simples, o intuito é apresentar as teorias do pensamento complexo para 

que, a partir disso, haja a compreensão da riqueza de sua obra e a reflexão da necessidade 

de reforma do pensamento.  

No capitulo 1, A inteligência Cega, de seu livro o autor pretende apresentar o 

problema que chama de ―paradigma da simplicidade‖, responsável por mutilar o 

pensamento dos seres humanos. Morin fala sobre o problema da organização do 

conhecimento que gera, conseqüentemente, a necessidade de um pensamento complexo, 

uma vez que a própria organização do pensamento é a principal responsável por cegar as 

pessoas. 

                                                 
8
 MORIN, Edgar. Meus Demonios. São Paulo: Bertrand, 1997. p. 47  

9
 _____. Meus Demonios. Op. Cit. p. 260. 
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Segundo Edgar Morin, paradigmas funcionam como “princípios ocultos que 

governam a nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência” 

(MORIN, 2005)
10

. O autor diz ainda, que um paradigma é construído por meio de relações 

lógicas entre “noções mestras, noções chave e princípios chave” (MORIN, 2005)
11

, e que 

estas relações serão as responsáveis por “comandar todos os propósitos que obedecem 

inconscientemente ao seu império”.  

Ao lidar com a complexidade, Morin pretende manter-se afastado da simplicidade. 

Simplicidade essa presente na ciência e responsável por separar e unir idéias que não são 

passiveis de tais manipulações. 

No capítulo 2, O esboço e o desígnio complexo, Morin traz a física para 

exemplificar que há em nossa noção de mundo uma série de “fendas e rasgões que deixam 

entrever os fragmentos ainda não ligados entre eles” (MORIN, 2005)
12

. O caminho que o 

autor segue, busca “reintegrar o homem entre os seres naturais para distinguir deles, mas 

não para o reduzir a essa situação” (MORIN, 2005)
13

. Antes de tratar do conceito da 

complexidade, Morin indica alguns princípios que funcionaram como base para a 

construção de sua teoria. São eles: 

-A teoria dos sistemas e da cibernética; 

-A teoria da informação; 

-A teoria da organização.  

No capitulo 3, O paradigma da complexidade, Edgar Morin chama atenção para o 

fato de que, durante o século XIX , a ciência pretendia acabar com o singular e individual 

para propor somente leis que servissem para tudo e para todos, ou seja, leis generalistas e 

deterministas. O que fica exemplificado nos princípios de Descartes, que entre outras 

coisas, propõe a divisão em parcelas, de tudo aquilo que for ininteligível até o ponto de 

sanar as incompreensões e dificuldades. Descartes propõe também, em seu terceiro 
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MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Op. Cit. p. 15. 
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princípio, uma ordem que prega que os pensamentos devem ser conduzidos dos mais 

simples até os mais complexos, ou seja, seguindo uma ordem crescente de complexidade. 

É exatamente isso que Morin denomina de paradigma da simplicidade, responsável 

por colocar ordem no universo e excluir dele, a desordem. Disjunção e redução são as 

expressões que o autor usa como sinônimo dos princípios que compõe o paradigma, e 

significam respectivamente a separação daquilo que está unido, com a intenção de enxergar 

idéias mais facilmente compreensíveis, e a reorganização dessas idéias simples em algo 

que seja mais complexo. 

 O paradigma da complexidade, entretanto, começa a ser insuficiente para explicar 

algumas questões que surgem ao longo do século XX. A idéia do big-bang, por exemplo, 

de que o universo devia a sua organização a uma desintegração, que corresponde a uma 

falta de organização, não poderia ser explicada por meio da idéia de ordem. Assim, pode-se 

perceber que: 

a complexidade da relação ordem/desordem/organização surge 

quando se verifica empiricamente que fenômenos desordenados são 

necessários, em certas condições, em certos casos, para a produção 

de fenômenos organizados, que contribuem para o aumento da 

ordem. (MORIN, 2005).
14

 

 

Morin inaugura os processos auto-organizadores e auto-eco-organizadores para 

lidar com a complexidade da realidade. Tais conceitos são nada mais nada menos, do que a 

capacidade que cada sistema tem de criar seus próprios objetivos sem perder a visão 

global, ou seja, dos outros sistemas com os quais estabelece relações. Assim, é possível 

retomar as idéias de autonomia e descartar as idéias deterministas onde a noção de sujeito é 

inexistente. Ser sujeito é ser concomitantemente autônomo e dependente. Autônomo uma 

vez que é senhor de si, e dependente já que mantém relações com o meio em que se 

encontra. Morin diz, através do pensamento complexo, que não se deve separar um objeto 

do outro, uma vez que a complexidade prega a muiltidimensionalidade de toda e qualquer 

realidade.     
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Para falar da complexidade da realidade o autor deixa de usar a noção de 

disjunção/redução e passa a adotar os conceitos de 

distinção/conjução/multidimensionalização que permite diferenciar sem que haja 

separação e agregar sem identificar ou diminuir.  

Morin chama esses novos conceitos de macroconceitos e eles são divididos em três. 

São eles: 

-Principio dialógico: Por meio desse principio subentende-se que deve haver sempre a 

adoção de duas lógicas. A primeira seria uma lógica individual, a lógica da desordem e a 

segunda diz respeito ao todo, é a lógica capaz de enxergar a universalidade das coisas, é, 

portanto, a lógica da ordem. 

-Recursão organizacional: Segundo Morin, um é quando os produtos e os efeitos são, 

simultaneamente, processo recursivo conseqüências e produtores daquilo que os originou. 

Essa idéia encerra com a noção de que uma causa gera uma conseqüência. Segundo esse 

principio a causa gera a conseqüência, mas também a conseqüência gera a causa. 

-Holográfico: Num holograma o objeto inteiro pode ser visto mesmo que se observe 

somente um pequeno pedaço do todo. É o que acontece no corpo humano, onde cada célula 

contém DNA de todo o individuo. 

Esses três princípios originam a complexidade. É a noção de que o todo não é 

somente a junção de conceitos separados. 

O capítulo 4, A Complexidade e a ação, mostra que ação é também uma escolha, 

que permite, graças a um posicionamento inicial, delimitar um determinado número de 

cenários em que a ação possa ocorrer. Esses cenários podem ser alterados a partir de novas 

informações que ao chegar modificarão o curso das ações.  

No quinto parágrafo, A complexidade e a empresa, Morin usa o exemplo de uma 

tapeçaria para mostrar a complexidade na empresa. Os fios usados na fabricação dos 

tecidos, sozinhos, não são suficientes para a fabricação dos tecidos, é necessário somar a 

eles a técnica que o artesão apreendeu de tecer tapetes, logo “um todo é mais do que a 

soma das partes que o constituem”, ou seja, a tapeçaria vai além dos fios de um tapete, 

engloba também o conhecimento do artesão. O, no entanto, é também “menor que a soma 

das partes”, visto que, ao se juntarem para formar o tapete os fios perderam sua unidade e 

passaram a fazer parte da totalidade- o tapete. Concluí-se, então, que o todo é ao mesmo 
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tempo menos e mais que a soma das partes, o que gera uma confusão mental, já que não 

estamos acostumados a esse tipo de raciocínio. 

No sexto e último capítulo intitulado A Epistemologia da Complexidade, o autor 

responde àqueles que criticam a proposta de uma epistemologia complexa, além de 

mencionar novamente alguns conceitos que já haviam sido previamente abordados. 

Morin termina o livro se descrevendo como um racional que participa do grupo 

daqueles que crêem na razão evolutiva. Indica a racionalização como sendo a grande 

inimiga de um pensar racional, e diz ainda que a genuína racionalidade não só reconhece 

como também dialoga com a irracionalidade. Por fim, o autor diz que mesmo apesar de 

todas as culturas e civilizações estarem se comunicando, vivemos em uma época de 

barbárie entre raças e culturas distintas, ou seja, vivemos ainda na pré-história do espírito 

humano, já que somos guiados por modos de pensar mutiladores, muito diversos do pensar 

complexo.  

O homem alcançou um elevado grau de desenvolvimento cientifico, tecnológio e 

informacional, mas está descobrindo que algo deu errado, pois continua agindo como ser 

permitindo e na avaliação do autor isso é conseqüência da fragmentação do pensamento, de 

um raciocínio simplista. O homem evoluiu externamente, mas internamente o seu 

pensamento fragmentado bloqueia e inibe a compreensão e o desenvolvimento do 

conhecimento firmado em um pensamento complexo.      

3. CONTRIBUIÇÃO DA OBRA PARA A EPISTEMOLOGIA DO 

JORNALISMO 

Depois de tanto ter estudado, lido e compreendido as idéias de Edgar Morin sobre o 

pensamento complexo, é necessário analisar como essa teoria pode ser aplicada na prática. 

Para Edgar Morin, ―o debate sobre o conhecimento não poderia constituir um domínio 

privilegiado para pensadores privilegiados, uma competência de experts, um luxo 

especulativo para filósofos, mas uma tarefa histórica para cada um e para todos‖
15

. Assim 

sendo, para melhor compreender e até se utilizar do pensamento complexo, é preciso 

aplicá-lo à realidade próxima. Os resultados tornam-se, então, visíveis, pois se sabe que o 

conhecimento só faz sentido em sua relação com a realidade. Com esse fim, será feita uma 
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 MORIN, E. O Método 3. O conhecimento do conhecimento. Traduzido por 

Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 1999. p. 38. 
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análise sobre como a teoria sobre o pensamento complexo de Edgar Morin pode contribuir 

para a epistemologia do jornalismo, área que estudam todos os integrantes do grupo. Por 

epistemologia, entende-se o estudo do próprio conhecimento. Nesse caso, quer-se refletir 

como a teoria do pensar complexo pode interferir no pensar sobre o jornalismo. 

 Pode-se começar por uma das convicções do pensamento complexo: a 

incompletude, o não acabamento e a parcialidade de todo conhecimento, isto é, tudo o que 

é dito, é dito por um sujeito-observador que compreende o mundo do lugar que ele ocupa, 

da maneira como ele percebe, das informações que ele julga pertinentes. O mesmo 

acontece com aquele que recebe essas informações. Por isso, mesmo que todos tenham 

acesso às mesmas informações, cada um as organiza conforme alguns modelos de pensar e 

viver. No jornalismo, esse pensamento não poderia ser mais explícito: qualquer notícia de 

qualquer mídia é transmitida sob a ótica do jornalista que a fez. O jornalismo parte da 

observação não-controlada – ou, às vezes, controlada – da realidade por parte de quem o 

produz. Como qualquer outra forma de conhecimento, o jornalismo é totalmente 

condicionado histórica e culturalmente por seu contexto e subjetivamente por aqueles que 

participam da sua produção.  

 Assim, todo o processo de apuração, redação e difusão da matéria está submetido 

aos valores da realidade de cada um dos envolvidos. O jornalista não transmite o fato em 

si, mas o que ele próprio percebeu do fato. Assim, duas matérias sobre o mesmo tema 

nunca serão exatamente iguais. Os critérios de decisão em todo o processo de realização de 

uma matéria são inúmeros. Além disso, as fontes entrevistadas também fazem relatos sobre 

a sua própria visão do acontecido.  

 Os receptores das informações transmitidas em uma matéria também as interpretam 

de maneira totalmente diferentes, pois como indivíduos, eles são física, psíquica e 

mentalmente diferentes e são amplamente influenciadas pelo contexto em que vivem.   

 Pode-se perceber, então, que essa primeira questão pode ser profundamente 

aplicada ao jornalismo e ao pensar jornalístico. Por muitas vezes, a notícia é apresentada ao 

público como sendo a realidade, e mesmo que o público saiba que é apenas uma versão da 

realidade, ele não tem acesso aos critérios que orientaram a produção da matéria. Mas, para 

Morin, é necessário ter em mente que qualquer conhecimento é parcial e que a 

complexidade é movida pela incompletude. Ao conscientizar-se disso, os receptores de 
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informações transmitidas pelas mais diversas mídias são mais aptos a aceitar o jornalismo 

assim como ele é, sem idealizar um veículo totalmente neutro e objetivo.  

 Essa visão que se tem do sujeito-observador foi fundamentada depois do 

surgimento da ciência moderna, pois durante a ciência positivista, acreditava-se que os 

objetos existiam independentemente dos sujeitos e podiam ser observados e explicados 

enquanto tais. É, hoje, um verdadeiro desafio sobre a natureza do real e do conhecimento. 

O segundo ponto que pode ser analisado e refletido é o da fragmentação e 

classificação do conhecimento. Para Morin, o homem se encontra na era da racionalização 

do conhecimento e tende a classificá-lo, como se fosse um quesito para sua apreensão. O 

exercício da complexidade é exatamente o contrário: ―a partir de todas as anotações feitas, 

tentar articular e homogeneizar, e respeitar a diversidade sem fazer um puro e simples 

catálogo‖
16

. A complexidade é a ligação, o tecido (complexus = o que é tecido junto) de 

tudo o que constitui o mundo: acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos. Então, ela representa um emaranhado de coisas desordenadas, que 

necessitam ser ordenados. Assim, começo a precisar, clarificar, hierarquizar, distinguir e 

classificar todo esse conhecimento, pois acaba sendo necessário à inteligibilidade. O 

problema, para Morin, é que esses elementos acabaram fazendo com que a ligação do 

tecido, ou seja, uma visão mais homogênea e global se perdesse: ―correm o risco de 

provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexus; e efetivamente, 

como eu o indiquei, elas nos deixaram cegos‖
17

.  

Morin faz toda uma análise sobre o pensamento contemporâneo, para dizer que ele 

tem uma patologia, e que é necessário tomar conhecimento dela. A patologia moderna da 

mente está na hipersimplificação, que não deixa ver a complexidade do real. A patologia da 

razão é a racionalização, que encerra o real em um sistema de idéias coerentes, mas parcial 

e unilateral. Essa racionalização não sabe que, na verdade, uma parte do real é impossível 

de ser racionalizada. 

Ao tomar como exemplo um jornal, vê-se que ele nada mais é do que um elemento 

completamente fragmentado, hierarquizado e classificado. É o exemplo de um 
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conhecimento racionalizado. Ele é dividido em editorias, que por sua vez são divididas em 

matérias, que por sua vez são hierarquizadas em ordem de importância, relevância, 

magnitude. Cada editoria tem um nome e por trás dessa editoria se encontra uma equipe 

que está dividida em diferentes funções, que seguem uma ordem hierárquica dentro do 

jornal. As próprias matérias também se dividem entre os diferentes tipos de narrativas, que 

seguem características pré-determinadas. 

Tudo isso é feito com o simples objetivo de ordenar, o que acaba simplificando o 

processo e retalhando-o. Fica difícil obter uma visão global de todo o jornal enquanto está 

sendo produzido. Isso só acontece quando é impresso, na sua versão como produto. Os 

jornalistas acabam, então, tendo uma visão muito fragmentada da realidade, o que não 

poderia acontecer, por serem eles os mediadores entre todos os acontecimentos e as 

pessoas em geral. Eles que deveriam oferecer um panorama mais homogêneo da realidade, 

acabam também não conseguindo apreender a complexidade do real. 

O jornal é uma junção de diversas matérias que não tem nenhuma ligação entre si, a 

não ser a data, que apresenta um pretexto plausível de racionalidade, significado e conexão 

que na verdade não está relacionado com o jornal. Para Marshall McLuhan, ―A data é o 

único princípio organizador do jornal. (...) E se retirarmos a data de qualquer jornal, 

teremos um primoroso poema surrealista.‖
18

 Ele é um conjunto de matérias totalmente 

fragmentadas, que só tem relação com a realidade devido à data.  Sendo assim, o jornal é, 

em si, totalmente fragmentado. 

A data, seguindo esse pensamento, abre uma discussão sobre o alto valor que é 

dado à periodização. Se o conhecimento só faz sentido na sua relação com a realidade, 

sendo essa realidade totalmente influenciada pelo tempo e espaço, o tempo é, assim, 

extremamente importante para qualquer ser humano. O jornalismo trabalha com ele o 

tempo todo, pois para uma notícia ser válida, ela deve ser nova e atual. A data, então, além 

do que um elemento unificador de todas as matérias de um jornal, dá a ele uma validade. 

Morin incentiva a comunicação entre as diversas áreas do saber e a busca das 

relações entre os campos do conhecimento.Trata-se da transcendência do pensamento 
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linear que, sozinho, é reducionista. Assim, pode-se concluir, seguindo seu pensamento, que 

o jornalismo deveria quebrar as barreiras de classificação para ser transdisciplinar. 

Além disso, o jornalista, como mediador, tem a função de colocar em palavras, em 

um texto linear e de fácil compreensão, tudo aquilo o que é notícia e que necessita ser 

transmitida a um grande número de pessoas. Sendo assim, como comunicador, ele tem o 

importante papel de organizar e hierarquizar as informações.  Morin percebe a importância 

do papel do jornalista para qualquer sociedade. Mas, ao seguir sua linha de pensamento, 

conclui-se que o jornalista pode ser um grande contribuinte para a simplificação do 

pensamento complexo. Por outro lado, ele pode também ser um grande contribuinte para a 

organização dos fatos e acontecimentos. Organização essa que, para Morin, é 

extremamente necessária para o ser humano. 

Assim, Morin é a favor da racionalidade e não da racionalização. A racionalidade é 

o diálogo entre nossas mentes e o mundo real. São estruturas lógicas aplicadas ao mundo, 

que não têm a pretensão de esgotar a totalidade do real, mas apenas dialogar com o que lhe 

resiste. A racionalização, por outro lado, consiste em querer aprender a realidade num 

sistema coerente. ―E tudo o que, na realidade, contradiz esse sistema coerente é afastado, 

esquecido, posto de lado, visto como ilusão ou aparência.‖
19

 Deste item, pode-se concluir 

que outra contribuição do pensamento complexo para a epistemologia do jornalismo, é usar 

da racionalidade para com o mesmo, e não da racionalização. O jornalismo tem que se 

pensar como um elemento de compreensão da realidade e de facilitador para a apreensão 

das coisas, e não como um fenômeno que consegue ―encaixotar‖ a realidade. Não pode se 

pensar como um determinador de uma história que é feita diariamente ou detentor da 

verdade absoluta, mas um elemento mediador que relata fatos a partir de sua ótica e de seus 

critérios. 

 

4. ANÁLISE DA REPORTAGEM ESCOLHIDA A PARTIR DA OBRA 

O pensamento complexo procura construir um processo que leva a edificação de um 

conhecimento representativo sobre o indivíduo, a sociedade, a educação, suas relações 

entre si e entre o mundo espontâneo e físico. ―A premissa é aspirar a um saber não-
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fragmentado, não-compartimentado, não-redutor, e o reconhecimento do inacabado e da 

incompletude de qualquer conhecimento‖ (MORIN, 2005).
20

 

Dividir o conhecimento em varias disciplinas significa fragmentar e essa ação é 

motivo de crítica feita por Edgar Morin. O autor defende o pensamento de que a 

fragmentação leva a ignorância e a cegueira. Segundo a professora Izabel Cristina Petraglia  

Não há espaço em que a fragmentação do conhecimento esteja tão 

explicita quanto na escola, com sua estrutura tradicional de 

parcelamento do tempo em função de disciplinas estanques. Por 

outro lado, a diversidade de sujeitos e objetos em busca de 

conexões, fazem da sala de aula um fenômeno complexo, ideal para 

iniciar um processo de mudança de mentalidade defendido por 

Morin. A meta é a transdisciplinaridade.‖
21

 

 

Para o autor o ensino deve religar, reunir, as diversas disciplinas, permitindo que 

dessa forma o aprendizado seja coerente. Ou seja, a fragmentação do conhecimento em 

disciplinas leva a um aprendizado especializado que aborda o conhecimento por partes e 

formula teorias que não retratam o todo da realidade.  Isto leva o homem a ter um 

raciocínio simplista.  

As notícias selecionadas falam sobre um projeto da Escola do Mar. Esta escola é 

uma referência em Santa Catarina, voltada para as questões de educação ambiental 

ressaltando a educação marinha, a costeira e a sustentabilidade. Prioriza especialmente a 

preservação e proteção da fauna, flora e demais formas de vida aquática. Tem como 

objetivo promover a reflexão sobre a atual relação do homem com o mar. É um projeto é 

um projeto da Prefeitura Municipal de Florianópolis coordenada pela Secretaria Municipal 

de Educação através da Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando - 

Gerência de Programas Suplementares, que tem como objetivo principal a realização de 

atividades de Educação Ambiental Marinha e Costeira. 

Intituladas: ―Alunos de SC têm aula de educação ambiental dentro de barcos‖ a 

matéria foi retirada do portal G1, no dia 20 de novembro de 2010, e mostra que o método 

de ensino adotado por professores, alia a teoria aplicada a prática. Os alunos 

                                                 
20

 MORIN. E. Introdução ao pensamento complexo. Op. Cit.   
21

 PETRAGLIA, Izabel Cristina. Edgar Morin: a educação e a complexidade do saber.  São Paulo: Ed. 

Vozes, 5 ed., 2001. 
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preliminarmente são levados a conhecer na teoria o que agride o meio ambiente, e 

posteriormente esses conhecimentos são traduzidos na prática, em alto mar. 

Esse tipo de aprendizado diferencia-se do convencional, em que os alunos têm o 

conhecimento ensinado em uma sala de aula, entre quatro paredes, e de forma 

compartimentada. 

 

Morin parte do princípio de que a edificação de uma sociedade mais igualitária e 

justa só se torna viável através de uma nova e complexa concepção do mundo e por isso 

tem apostado na renovação do atual sistema educacional, um sistema que peca, entre outras 

coisas, na falta de visão global, de interligação entre informações de diferentes matérias e 

de forma abrangente ajuda, muito claramente, na compreensão do que a teoria implica na 

prática. 

Para o autor ―a metodologia dominante produz um obscurantismo acrescido, já que 

não há mais associação entre os elementos disjuntos do saber, não há possibilidade de 

registrá-los e de refleti-los.‖ (MORIN, 2005.) 
22

 

Ao fazer tal afirmação Edgar Morin não intenciona que se crie um novo 

cientificismo, mas sim que as disciplinas possam se interligar umas as outras, fazendo com 

que dessa forma enriqueçam com os novos pontos de vistas oriundos de outros saberes. ―A 

prática de um olhar transdisciplinar, muito alerta à contextualização dos conceitos, não visa 

à conversão de sua eficácia heurística de um meio para outro, mas multiplicar os ângulos 

de aproximação que complexificam o objeto.― 

É exatamente isso que a escola de SC está fazendo com as crianças, está 

estimulando a comunicação entre os vários campos do saber e a procura das relações entre 

as áreas do conhecimento, acabando com as fronteiras que bloqueiam e contém a 

aprendizagem. ―Trata-se da transcendência do pensamento linear que, sozinho, é 

reducionista. Transdisciplinaridade é a prática do que une e não separa o múltiplo e o 

diverso no processo de construção do conhecimento.‖ (PETRAGLIA, Izabel.) 
23

 

                                                 
22 MORIN. E. Introdução ao pensamento complexo. Op. Cit. p. 12 

23 PETRAGLIA, Izabel Cristina. Edgar Morin: a educação e a complexidade do saber.  Op. Cit. p. 29 
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O panorama epistemológico da educação ambiental ampara-se em um saber 

processual, criativo, aberto e reflexivo, coligado à prática social. Não perfilha verdades e 

fatos que já estejam pré-estabelecidos e nem reconhece a fragmentação do conhecimento 

em campos fechados por séries. Sendo compreendido a partir de um tecido complexo e de 

muitas referências. ―E dentro do panorama epistemológico do ensino ambiental, as 

tendências inter, multi e transdisciplinares mostram-se como meios que ganham força.‖( 

Lacerda, Ana Braga. 2010)
24

  

Esse método de ensino da escola de SC vai de encontro ao pensamento de Morin na 

medida em que faz com que as crianças analisem a vida e o mundo e percebam tudo o que 

está ao seu redor. É dessa maneira que se constrói um entendimento mais denso e mais 

abrangente a respeito das dificuldades da humanidade. 

Racionalidade e sentimento são características intrínsecas do ser humano e não 

podem ser desassociadas. A frieza que emana de uma maquina, de um computador, de um 

programa de software não podem servir como modelos para se governar o mundo. O 

conhecimento que o ser humano apreende passa necessariamente pela razão e pela emoção. 

Como seria o mundo governado por computadores? Impossível de se imaginar, por isso a 

necessidade de se preservar o comportamento humano, e a importância e influencia do seu 

aprendizado, no se colocar em seu lugar no mundo.  

Como imaginar o grupo de alunos que participam dessa experiência traduzida na 

matéria, vivendo essa experiência e acumulando somente conhecimento sem viver as 

emoções de uma aula em alto mar? Seria como levar computadores e um programa já 

determinado. O pensamento complexo se desenvolve nesta razão de ser: a criatividade e a 

liberdade de interagir, aprender e ensinar 

Além disso, a ideia de Morin é que a verdadeira transformação da educação passa 

pela formação generalista do professor dos primeiros anos de ensino. Ao contrário do que 

se pensa, as crianças tanto quanto os adultos tem expectativa e sofrem inquietações que não 

                                                 
24Lacerda, Ana Braga. Educação ambiental e o pensamento complexo. Disponível em:  
<http://br.monografias.com/trabalhos908/educacao-ambiental-pensamento/educacao-ambiental-
pensamento.shtml.> Acesso em 28 nov. 2010. 

 

http://br.monografias.com/trabalhos908/educacao-ambiental-pensamento/educacao-ambiental-pensamento.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos908/educacao-ambiental-pensamento/educacao-ambiental-pensamento.shtml
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podem ser desconsideradas. O estudante e suas referencias culturais são o caminho a ser 

percorrido pelos professores para se determinar o conhecimento que será ministrado. As 

grandes metas da educação não podem ser estabelecidas sem que se ouçam as crianças.  

A escolha da matéria apresentada considerou estas características: o aluno é 

considerado parte do conhecimento que está sendo trabalhado. Parte esta tanto no presente, 

através do que o aluno já sabe, quanto o adulto do futuro que aprendeu as questões do meio 

ambiente, interagindo no próprio meio ambiente. 

O fato de que as crianças iniciando o ensino fundamental ainda guardam um 

pensamento livre de influencias e de aguçada curiosidade, possibilita um aprendizado livre 

de fragmentação. O pensamento complexo pode ser mantido e trabalhado pelos mestres do 

ensino fundamental, essa é a grande conclusão do autor. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A teoria sobre o pensamento complexo de Edgar Morin é, sem dúvidas, totalmente 

pertinente. Ao trazer sua teoria para o mundo contemporâneo, percebe-se que são inúmeros 

os exemplos de conhecimentos, que são fragmentados. Alega-se que essa fragmentação 

serve para facilitar a organização e a classificação, porém é ela quem evita uma visão 

global da realidade e inibe uma ligação entre as diversas áreas do conhecimento e até 

diversos elementos dentro de uma mesma área.  

           Por meio deste trabalho, foi possível perceber que a teoria sobre o pensamento 

complexo pode ser aplicado na prática. Não é uma teoria utópica, que defende a visão 

global em relação a todas as áreas do conhecimento, mas admite erros e considera a 

organização como algo essencial para o ser humano.  

           Ao relacionar o pensamento complexo com o jornalismo, conclui-se que é 

necessário tentar utilizar-se do pensamento complexo ao escrever uma matéria, organizar 

uma redação, mídia ou um veículo. Entre outras funções, o jornalista tenta transmitir um 

grande número de informações em um pequeno espaço e utiliza-se de uma linguagem fácil 

e direta. É um mediador que, ao simplificar informações e saberes, contribui, assim, para a 

fragmentação. Como estudante de jornalismo percebe-se que há uma grande contradição 
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entre a área que estamos estudando e o pensamento complexo de Edgar Morin. Assunto 

esse, que foi bastante abordado durante todo o trabalho.  

           Antigamente, o conhecimento estava restrito ao professor dentro da sala de aula, o 

saber era transmitido através de disciplinas previamente estipuladas. Com o advento da era 

da informação o papel da escola não se limita mais a formar o individuo através apenas do 

conhecimento, mas principalmente a prepara-lo para lidar com a informação e descobrir o 

conhecimento universal. 

           Conhecimento esse que não tem mais significado se for apreendido ou interiorizado 

de forma partida, fragmentada. O mundo tornou-se globalizado e o individuo que detém 

parte deste conhecimento fica a margem. A sua interação com esta realidade dá-se através 

da sua visão generalista. Este é o fundamento transmitido pelo autor.  

             Portanto, o trabalho contribuiu para repensar o fazer jornalístico e analisar o modo 

como o próprio jornalismo se enxerga em um mundo que tende a fragmentar todas as áreas 

do conhecimento contemporâneo e histórico. Além disso, como afirma o autor, existe 

claramente a importância do ponto de vista integral, embora não descarte o valor das 

especialidades. 
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RESUMO 

 

Esse estudo se propõe a mostrar que o jornalismo não é só um mero divulgador de notícias 

e informações, mas atua como gerador de conhecimento e contribui para a formação da 

memória dos receptores sobre a história em geral. De tal modo que está atrelado ao passado 

e ao futuro, só fazendo sentido no presente quando posicionado em relação àqueles no 

tempo. Assim, não só apresenta novidades, mas também ―recicla‖ fatos e evidencia a 

continuidade e a ligação dos eventos na linha do tempo, isto é, coopera para dar sentido e 

liga aos desdobramentos que se dão pelo globo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; conhecimento; memória; ditadura; epistemologia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tempo faz parte do nosso dia a dia e rege a nossa vivência. Por vezes, 

acreditamos não ter escolha, não controlá-lo. Ainda que tentemos das mais diversas 

formas, quando não conseguimos fazer algo que pretendíamos, nos atrasamos ou chegamos 

cedo demais, a sensação é de impotência sob um aspecto criado pelo próprio homem. 

Nessa última afirmação é que está a incógnita: temos a sensação que o tempo é algo 

objetivo, está além de nossas forças, é natural.  

Ao se debruçar em uma leitura analítica do livro “Sobre o tempo”, de Norbert 

Elias, é possível se atentar para o fato de que o ―tempo é antes de tudo um símbolo social, 

resultado de um longo processo de aprendizagem.‖ (ELIAS, 1998) O qual vai desde a 

percepção da mudança entre a Lua e o Sol até os calendários e divisões do tempo em dia, 
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mês e ano. A evolução da determinação do tempo ao longo das civilizações para Elias ―não 

tem fim, ou antes não tem começo‖. A partir daí, a obra desenrola-se a fim de compreender 

as mais diversas experiências em relação ao tempo ao longo dos séculos, como um 

processo do saber e do conhecimento dentro do ―processo civilizador‖. 

Atrelado a esse processo de conhecimento e saber está implícito o caráter 

epistemológico do Jornalismo. O tempo pauta o jornalismo, dita as regras, traz sopro de 

vida a sua existência. 

[...] perguntas referentes ao quando visam a situar acontecimentos 

específicos em meio ao fluxo incessante dos que lhes são 

semelhantes, a fixar limites que materializem começos e fins em 

relação ao interior do fluxo, a distinguir um dado intervalo de outro, 

ou a compará-los do ponto de vista de seu respectivo comprimento 

ou ―duração‖, e muitas outras operações similares. (ELIAS, 1998, 

p.59) 

Relacionando ambos os assuntos, o presente trabalho visa apresentar o livro ―Sobre 

o tempo‖ com destaques para os pontos-chave para se possuir uma ideia firme e contextual 

acerca do tema discutido, bem como relacionar a obra com o próprio Jornalismo em sua 

essência, dissertando sobre a Epistemologia do Jornalismo e a correlação entre ambas.  

A partir de então, apresentaremos uma análise cujo alicerce é a obra de Norbert 

Elias e sua relação com o Jornalismo, a fim de encontrarmos identificações e conexões 

entre ambos na reportagem ―Revelações do assessor de Jango,‖ da edição número 23 da 

Revista Brasileiros, de junho de 2009.  

Visto que a ditadura é um tema marcante para a história mundial, inclusive para a 

memória nacional, ainda que tenha se passado há muito tempo o jornalismo continua a 

trazer o assunto à realidade cotidiana. A cada momento que se passa tenta-se descobrir 

mais coisas ocultas e dar visibilidade às torturas, punições, fatos inusitados, tristes, ou 

enaltecer também as vitórias e conquistas.  

Portanto, é possível notar nas páginas a seguir que o jornalismo mesmo sendo 

guiado pela atualidade é, acima de tudo, pautado pelo tempo. O que evidencia que é 

preciso entender o passado para se compreender o presente, cujo reflexo será o futuro. De 

fato, o que poderemos evidenciar a seguir é que ―a memória desempenha um papel 

decisivo nesse tipo de representação, que enxerga em conjunto aquilo que não se produz 

num mesmo momento‖. Fazendo-se então parte do jornalismo e do cotidiano desde as 

antigas civilizações até agora: tempo e memória. 
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“SOBRE O TEMPO” 

 

O livro ―Sobre o Tempo‖, do autor polonês Norbert Elias, teve seus primeiros 

capítulos escritos e publicados no ano de 1974, os últimos capítulos (30 a 46) foram 

escritos em 1984, quando também foi publicada a obra completa e editada. A qual tem 

como marca a afirmação de Norbert de que o tempo não existe de fato, não possui uma 

estrutura sustentável, não é um ―dado objetivo‖. Para ele, o tempo é ―um símbolo social, 

resultado de um longo processo de aprendizagem‖. 

A partir dessa visão e ângulo de estudo sobre o tempo, o livro toma diversos 

caminhos e apresenta ao leitor diferentes maneiras de se indagar e pensar o assunto. 

Na sociedade, no século, e no contexto atual em que estamos inseridos, o tempo faz 

parte da nossa vida e não o vemos como algo constituído e instituído pela própria 

humanidade. Nossas vidas regidas por ele nos levam a pensar que o tempo é parte inerente 

da natureza.  

Mesmo apelando muito para imaginação, não há como admitirmos 

que esses homens pudessem estar imediatamente em condições – a 

partir da experiência limitada que uma única geração é capaz de 

adquirir durante sua vida – de construir, num nível altíssimo de 

síntese, o tipo de conceitos relativamente desinteressados e 

impessoais dos quais faz parte a noção de ―tempo‖. (ELIAS, 1998, 

p. 54) 

Com base nesse pensamento, o autor desenvolve seus estudos e apresenta o tempo 

de uma maneira diversificada. Traz à luz ideias voltadas para uma possível criação 

humana, para reger, organizar, tornar mais fácil a convivência e a própria vivência humana 

no seu cenário atual. Daí então a perspectiva do escritor do tempo como reflexo de um 

aspecto fundamental do processo civilizador. Como ele próprio evidencia na seguinte 

afirmação: ―Alguns sustentavam que o tempo constitui um dado objetivo do mundo criado, 

e que não se distingue, por seu modo de ser, dos demais objetos da natureza, exceto, 

justamente, por não ser perceptível‖. 

Pensadores como Kant e Newton sustentam essa ideia sobre o tempo: ―... se limita a 

dizer que o tempo é como uma forma inata de experiência e, portanto, um dado não 

modificável da natureza humana‖. (ELIAS, 1998, p.9) Para tanto, o tempo era pensado 

então como ―importância social das ciências físicas‖, sua área de estudo era pautada e 
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pertinente ao campo dos físicos, apresentando o tempo como um dado evidente e objetivo, 

como citado anteriormente.  

Norbert traça ainda um paralelo muito interessante entre o tempo e o conhecimento 

– que segundo ele é o campo em que a obra está pautada e empenhada. O tempo se 

desencadeia em uma hipótese de que o saber resulta de um longo processo de 

aprendizagem, que não possui um ponto inicial na história da humanidade, antes se 

constrói a partir de uma herança já adquirida do saber, que ele contribui para aumentar. 

Assim é a relação entre conhecimento e tempo. 

Na falta de um conhecimento relativamente seguro das 

regularidades distintivas e das continuidades que ligam tais ou 

quais grupos de acontecimentos, ser-lhes-ia possível conceber a 

ideia de utilizar uma certa série contínua de acontecimentos, isto é, 

a dos movimentos no céu, como instrumento permanente de 

medida de suas próprias atividades sociais? (ELIAS, 1998, p. 57) 

Além de reafirmar o parágrafo anterior, esse trecho extraído do próprio ensaio, 

―Sobre o Tempo‖, abre espaço para outro interessante tema ali colocado. A questão dos 

aparatos de ―medição do tempo‖. Símbolos, métodos, os calendários, relógios, todos os 

objetos que tentam prender o tempo para poder propiciar à existência humana maiores 

garantias e organização. Essa escala temporal, de acordo com o autor, possui ―uma força 

coercitiva de um processo irreversível‖: quando dizemos que o tempo passa, está passando, 

quando temos a ideia de que estamos ―vendo‖ o tempo esvair-se, estamos falando na 

verdade do nosso próprio processo de envelhecimento. O que acontece, portanto, é dar vida 

a algo abstrato.  

Expandindo mais essa ideia é possível ainda discorrer sobre a relação entre tempo e 

espaço, que de acordo com Elias são símbolos conceituais de tipos específicos de atividade 

sociais e institucionais. Estes possibilitam, assim como as formas de medição, orientação 

com base nas posições e intervalos entre elas ocasionados pelos acontecimentos. De modo 

que ―toda mudança no espaço é uma mudança no tempo‖, e vice versa. 

O que chamamos espaço refere-se a relações posicionais entre 

acontecimentos móveis, os quais procuramos determinar mediante 

a abstração de seus movimentos e mudanças efetivas; o tempo, ao 

contrário, refere-se a relações posicionais no interior de um 

continum evolutivo que procuramos determinar sem abstrair seus 

movimentos e mudanças contínuos. (ELIAS, 1998, p.82) 

Como todo ensaio sobre o tempo, os aspectos de passado, presente e futuro também 

foram discutidos por Elias. No livro, o autor mostra a relação entre ambos e os tipos de 
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conceitos que são responsáveis por essa ligação. O que determina o passado, o resente e o 

futuro são as gerações vivas do momento, havendo sempre uma evolução de ambas. Para 

Elias, os conceitos de passado, presente e futuro mostram o estabelecimento de laços entre 

diferentes mudanças e experiências que um grupo ou uma pessoa possui, presenciou, 

viveu. Em síntese, ―poderíamos dizer que passado, presente e futuro constituem um único e 

mesmo conceito‖. Para ilustrar essa relação, mesmo que falando das formações culturais 

arcaicas, residuais e emergentes, o texto de J.M. Barbero cita um interessante trecho que 

reforça essa ligação entre as temporalidades: 

Isto é, há formações culturais arcaicas que celebram o passado, 

mas um passado que já não tem a ver com o presente, somente em 

termos de análise especializada ou em termos de celebração 

política. A formação residual é aquele passado que está vivo, não 

aquele que celebramos; é aquele de que somos feitos, que 

configura realmente nossa memória como grupo que tem, neste 

momento, que escapar de viver, de ter sentido na vida. E a 

formação emergente é aquela que almeja o futuro, que rompe, 

inova e experimenta, seja no plano macro, seja em termos de 

temporalidade das classes sociais [...] (WILLIANS apud 

BARBERO, 1991, p.44) 

A partir de todos esses aspectos tratados acima, o autor ainda salienta a dificuldade e os 

problemas para se estudar, definir e até mesmo teorizar sobre o tempo, devido à sua 

complexidade. De forma breve apresentaremos três problemas apresentados por Elias: 

 Os padrões de medida do tempo diferem-se, em muitos aspectos, dos relativos ao 

espaço.  

 Transformação na determinação do tempo: antes pontual, sem continuidade e 

situacional, agora temporal e contínua. 

 Relação e separação entre natureza e sociedade.   

Ainda nesse âmbito, o autor afirma que ―o estudo do tempo é o de uma realidade 

humana inserida na natureza, e não de uma natureza e uma realidade humana separadas‖. 

Dentro de todos esses aspectos é possível traçar um paralelo muito tênue entre o ensaio 

de Norbert Elias com o Jornalismo, e sua epistemologia. 

O fator tempo acompanha corriqueiramente o Jornalismo. Sua essência está pautada 

sobre o tempo que rege a vida humana, bem como o carro chefe do jornalismo: o fato. 

O jornal é um bom exemplo de evento porque tudo quanto se 

encontra nele acontece no mesmo momento. A data é o único 

princípio organizador do jornal. Não há ligação nenhuma entre as 
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matérias a não ser a data [...] A data apresenta um pretexto 

plausível de racionalidade, significado e conexão que na verdade 

não está relacionado com o jornal. (MCLUHAN, 1966, p. 119-

120) 

Esse trecho extraído do ―O meio é a massagem‖, do canadense Marshall McLuhan, 

trata de forma bastante ilustrativa a problemática e importância do tempo para o 

jornalismo, neste caso o impresso, mas que pode ser atrelada aos demais veículos da área. 

Isto posto, a obra de Norbert Elias configura e delineia alguns caminhos e traços que 

também marcam o jornalismo dentro da definição de tempo. 

 

“SOBRE O TEMPO” E A EPISTEMOLOGIA DO JORNALISMO 

Nos primórdios da existência humana no planeta Terra, durante um longo período os 

indivíduos eram desprovidos do saber que se tem hoje a respeito da percepção do tempo e 

não possuíam aparatos para precisar a passagem do mesmo, como relógios, calendários, 

entre outros. Porém, com o decorrer dos anos e consequente acúmulo de experiências e 

aprendizados, o homem pode achar meios de determinar o tempo. 

A partir de um extenso processo de observações, alguns indivíduos mais atentos 

puderam perceber o valor que elementos da natureza, como o Sol e a Lua, tinham para a 

definição da passagem do tempo e indicação de certas tarefas indispensáveis à 

sobrevivência da humanidade. Ou seja, esses indivíduos acreditavam que tais corpos 

celestes em constante movimento no universo e que, portanto, nem sempre estavam 

visíveis na Terra, eram capazes de indicar o momento certo para a realização de 

determinadas atividades, como a ocasião propícia para o cultivo de alimentos. Nesse caso, 

quando a Lua Nova aparecia no céu, aquele ser mais perceptivo era responsável por 

informar os demais sobre o início da ―temporada‖. Assim, esses seres que se destacavam 

acabavam considerados verdadeiros deuses. 

Como meio empregado para coordenar as atividades de uma 

pluralidade de indivíduos, a determinação do tempo sempre 

pressupõe que estes se disponham a se submeter a uma autoridade 

que garanta a sua integração. A autoridade exigida para determinar o 

momento em que se deve se iniciar certas atividades específicas, 

coletivas ou individuais, foi atribuída aos sacerdotes durante muito 

tempo. Isso decorreu do contato mais estreito que eles supostamente 

manteriam com o mundo dos espíritos, dos quais os corpos celestes, 

principais instrumentos da determinação do tempo, eram tidos como 

enviados ou representantes. (ELIAS, 1998, p.132) 
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 Porém, com o advento da modernidade e ―as fantásticas realizações da técnica na 

transformação da vida humana,‖ (MEDITSCH, 1997) as quais começaram a ocorrer a 

partir deste período, esse cenário se modificou, uma vez que esse contexto permitiu que a 

ciência passasse a imperar como única forma de conhecimento verdadeiro e com ela o 

método (científico), um conjunto de regras e procedimentos (experimentação), o único 

válido para alcançar o saber. Concomitantemente, houve uma ruptura na relação do homem 

com a natureza, aquele se torna o centro do universo (―Penso, logo existo‖) e senhor desta. 

Esse processo ocorre devido ao ato de racionalização inerente à ciência, o qual também 

acaba por gerar nas pessoas dúvidas e questionamentos, visto que o campo científico é 

marcado por incertezas.  

 Essa ação do indivíduo de se indagar acaba por libertar o mesmo dos mitos e 

crenças impostos pela sociedade em que vive. Desse modo, evidencia-se o momento em 

que acontece a ruptura acima citada, porém, isso não significa dizer que a humanidade 

passe a não mais depender do mundo físico, pelo contrário, ela passa a saber controlá-lo 

em seu favor. 

 Dessa maneira, o ser humano começa a desenvolver aparatos para demarcar o 

tempo com maior precisão, como o relógio, o calendário e cronômetros em geral, os quais, 

com a evolução das tecnologias e da própria sociedade, são cada vez mais aprimorados. 

Com a chegada da industrialização, por exemplo, se fez necessário que o tempo fosse 

medido com mais exatidão, pois uma vez que as relações comerciais passaram a ser 

racionalizadas pela burguesia, esta passou a organizar a produção de modo a aumentar cada 

vez mais o lucro, com isso houve uma aceleração do tempo, o qual orientava a força de 

trabalho, que precisava ter uma determinada carga horária a cumprir. Nesse caso, os 

instrumentos criados pelo homem serviam como organizadores do corpo social. 

 Assim, a racionalidade, inseparável da ciência, influenciou toda a estrutura da 

sociedade, diversos âmbitos da vida social e até mesmo a comunicação. Então, tudo passou 

a ser produzido baseado numa relação de meios e fins, ou seja, com consciência de como e 

porque se produz, criando uma separação entre o pensar e o fazer. E nesse contexto, mais 

especificamente nessa separação, nasce ancorado o jornalismo moderno: a imprensa 

considerada como uma empresa. 

 Dentro dessa perspectiva e cenário, o jornalismo passou por diversas adaptações, a 

criação do LEAD pode ser considerada um dos exemplos mais notáveis da transformação 
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que o campo jornalístico sofreu por conta da aceleração inerente à modernidade. Assim, 

como enfatiza Traquina (2001), o dever do jornalista é comunicar os fatos, sem realizar 

qualquer comentário sobre o assunto seja qual ele for. Ademais, passa a ser exigido dos 

profissionais da área a imparcialidade, a precisão e o imediatismo. Daí em diante, devido 

mais uma vez a essa alteração da percepção do tempo, o trabalho do jornalista começa a se 

pautar pelo presente. Em tal grau que a notícia se torne um verdadeiro retrato da realidade.  

A origem dessa teoria [do espelho] está relacionada com o 

desenvolvimento da indústria do jornal nos séculos XIX e XX, 

caracterizada por duas tendências principais: o crescimento e a 

consolidação da circulação massiva de jornais e a crescente 

internacionalização das atividades de coleta das notícias 

―(THOMPSON, 1995, apud, VIZEU). 

 E é por meio desse mecanismo o qual visa à informação como espelho da realidade, 

que o jornalismo constrói conhecimento, pois à medida que dá visibilidade a determinado 

fato por meio de sua publicação simultaneamente retém aquele momento registrado. 

Porque, como elucida Robert Park "a notícia só é notícia até o momento em que chega às 

pessoas para as quais tem interesse noticioso. Publicada e reconhecida a sua significação, o 

que era notícia se transforma em História‖, logo os jornais viram documentos. Dessa 

maneira, para Park, a notícia como forma de conhecimento cuida somente do tempo 

presente e, portanto, é uma ―mercadoria sumamente perecível‖. (PARK, p. 175, apud, 

MELO, p.7) 

Park ressalta que essa atualidade e essa fixação pelo presente 

acontecem em um contexto histórico particular que confere a notícia 

um lugar importante. Esse contexto trata-se de um momento de 

aceleração das descobertas tecnológicas do sec XX, especialmente 

fomentadas pelos EUA. Assim, essas constantes mudanças dão a 

impressão de uma aceleração do tempo e da necessidade de 

encontrar formas capazes de produzir conhecimento imediato. 

Assim, a notícia, frente a outras formas de registro ganha um valor 

particular nesse contexto. (MELO, s/d, p.8) 

 No entanto, é importante ressaltar que nem todos compartilham da ideia de Park, 

para alguns pensadores, mais especificamente os filósofos positivistas, o conhecimento só 

se dá por meio do método científico e, logo, qualquer tentativa alheia a esta para adquirir 

saber não é considerada legítima. Portanto, com base nisso, ―o jornalismo não produz 

conhecimento válido e contribui apenas para a degradação do saber‖ (MEDITSCH, 1997), 

ao ver dos partidários desse pensamento. 
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 Ainda assim, conforme a imprensa dá visibilidade aos acontecimentos e 

concomitantemente retém esse determinado momento ao passo que o registra, ela não só 

gera saber como também constrói memória, uma vez que trabalha com assuntos os quais 

precisam ser constantemente atualizados, ou seja, a atualidade trabalhada na notícia só faz 

sentido à medida que nela se fazem presente discretamente um passado e um futuro. Dessa 

forma, ao ligar as pontas do tempo, o jornalismo acaba por criar história.  

 E a memória do jornalismo dialoga com a do leitor de forma a orientá-lo, mas não é 

imposta a ele, já que, embora as empresas da área decidam o que será publicado, depende 

da percepção do receptor aquilo que julga necessário guardar como lembrança. Logo, visto 

que a percepção gera memória e, além disso, orienta a ação, conclui-se que a memória 

também organiza o mundo, é um fenômeno coletivo e social, como sublinha Maurice 

Halbwachs, e que por isso está propensa à alterações, modificações, pois depende dos 

indivíduos, os quais mudam suas formas de pensar e ver o mundo à medida que a 

sociedade evolui.  

Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, 

individual ou coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos 

vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que 

eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vividos 

pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. 

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas 

que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, 

é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se 

formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se 

juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de 

uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio 

da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um 

fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, 

tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada. 

(POLLAK, 1987, p.3) 

 Depreende-se, então, da ideia de Michael Pollak (1987), que a sociedade só tem 

determinadas características no presente porque as herdou de seus antepassados e as 

aprimorou, os quais já haviam também obtido outras de seus próprios antecessores e com o 

tempo foram da mesma forma as aperfeiçoando. Dessa maneira, depreende-se que o 

conhecimento é um longo processo de aprendizagem e passa de geração em geração em 

forma de lembranças. Porém, é importante destacar que na sociedade moderna, capitalista e 

industrializada, a memória não é muito valorizada, devido, mais uma vez, à aceleração 

inerente a esse momento histórico, a qual busca sempre a racionalização e a força 
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produtiva, por isso tudo o que é considerado velho não tem valor, visto que não é 

considerado produtivo. A sociedade moderna, então, esvazia seu tempo no processo de 

aceleração e concomitantemente esvazia a memória.  

O ―tempo‖ foi cindido em tempo físico e tempo social. Tomado no 

primeiro sentido, o ―tempo‖ se apresenta como um aspecto da 

―natureza física‖, como uma das variáveis imutáveis que os físicos 

medem e que desempenham seu papel nas equações matemáticas, 

consideradas como representações simbólicas das ―leis‖ da natureza. 

No segundo sentido, o ―tempo‖ tem o caráter de uma instituição 

social, de uma instância reguladora dos acontecimentos sociais, de 

uma modalidade da experiência humana – e os relógios são parte 

integrante de uma ordem social que não poderia funcionar sem eles. 

(ELIAS, 1998, p.93) 

  Dentro desse contexto acima trabalhado, ao se pensar a epistemologia do 

jornalismo, conclui-se que o livro ―Sobre o Tempo‖, de Norbert Elias, contribui para a 

estruturação daquela, já que trata das transformações da percepção do tempo conforme a 

evolução da sociedade e, portanto, discute as mudanças que a modernidade imperou no 

âmbito temporal e como isso influenciou na separação entre homem e natureza, ou seja, 

como o advento da ciência refletiu nas mais variadas esferas da vida. Sem essa explicação 

e crítica do autor a tal separação, primeiramente seria difícil compreender o jornalismo 

moderno e, então, a própria epistemologia jornalística, já que a mesma para ser construída 

não pode ter como única base os parâmetros da ciência, pois embora os mesmos sejam 

importantes, é necessário ir além deles. 

 

ANÁLISE DA REPORTAGEM “REVELAÇÕES DO ASSESSOR DE JANGO” 

A Ditadura Militar no Brasil iniciou em 1964 com o Golpe Militar e se estendeu até 

1985. Nesse período, as liberdades de expressão e de imprensa inexistiam, devido ao 

autoritarismo imposto pelos militares. Nesse mesmo contexto, muitos dos meios de 

comunicação tiveram que sair daquela linguagem opinativa, predominante até os anos 40 

na imprensa do Rio de Janeiro, para se tornarem ―objetivos‖, a partir da criação do LEAD, 

visto que houve vários problemas, entre eles a crise do papel, e empresas jornalísticas 

precisavam sobreviver.  

A objetividade que o jornalismo passava ao leitor dava a entender que a imprensa 

apenas retratava a realidade, o que lhes assegurou maior credibilidade - havia uma relação 

de confiança entre o leitor e os jornais. Porém, ainda assim, cumpriam um dever político, 
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por exemplo, os jornais da época, segundo Rangel (2003), por questões de sobrevivência 

precisaram apoiar os que estavam no poder ou até mesmo quem era da oposição. 

O aspecto político, portanto, jamais desapareceu totalmente, 

exercendo um papel estrutural na dinâmica das empresas 

jornalísticas. Apesar de terem se afirmado imperativos de gestão e 

de administração, estes ainda não eram suficientes para garantir a 

autonomia das empresas. Por isso, jamais deixaram de cumprir um 

papel nitidamente político (RANGEL, 2003, p. 5). 

Portanto, na época do regime militar havia tanto os prós quanto os contras. Os que 

eram a favor do governo procuravam passar ao leitor o lado bom de ter os militares no 

poder ou até mesmo escondiam os verdadeiros atos dos mesmos. O que confere a 

veracidade dessa afirmação é o fato de existir pessoas atualmente que afirmam que esse 

período foi bom para o Brasil, pois tudo funcionava, havia ordem no país – na verdade, 

eles foram privados da visibilidade da informação. Já, os jornais que estavam na oposição 

procuravam mostrar o que realmente acontecia no país – as torturas, repressões -, tanto nas 

entrelinhas das matérias dos jornais quanto diretamente, o que gerava prisões dos 

jornalistas por irem contra o regime instaurado. 

A partir do que foi relatado no período do governo militar, pode-se perceber como o 

jornalismo é uma forma de conhecimento, visto que tornou História o que estava escrito 

nos jornais. Apesar de o jornalismo se pautar pelo o que está acontecendo no presente, de 

seu tempo ser a atualidade, ele congela o momento e o registra, garantindo que outras 

pessoas saibam do passado – ele configura uma memória. Um exemplo disso é o fato de 

que até os dias atuais tenta-se mostrar por meio de filmes, matérias, entre outros, como 

funcionava a ditadura militar. 

[...] a memória da esquerda não se construiu apenas com recordações 

militantes. A estas se juntaram obras de perfil mais historiográfico, 

ainda que escritas por ex-militantes, teses acadêmicas, reportagens, 

peças de teatro, listas de torturadores, filmes, mini séries e especiais 

de televisão, entrevistas [...] (MARTINS FILHO, 2003, p. 2). 

Partindo dessa perspectiva, para fazer uma relação do jornalismo com tempo, tendo 

como base o livro de Norbert Elias, ―Sobre o tempo‖, foi escolhida a reportagem da 

Revista Brasileiros, da edição número 23, de junho de 2009, ―Revelações do assessor de 

Jango‖, que está disponível no site da revista, em que Cláudio Braga, ex-deputado e 

assessor de João Goulart, conta de sua vida e também fala sobre o político. 
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A matéria já começa com foco no tempo, de quando se iniciou a ditadura. Ela 

procura resgatar o passado, por meio de um jornalismo descritivo, para situar o leitor na 

história. Percebe-se, então, como o jornalismo pode ser considerado uma forma de 

conhecimento. Assim, a epistemologia está configurada na matéria. 

As práticas jornalísticas apesar de pensarem no instante também consideram 

importante ver o passado para entender o presente. Foi o que essa reportagem sobre o 

assessor de Jango fez. Nela está inserida a entrevista feita com Cláudio Braga – presente - a 

respeito do que aconteceu na ditadura Militar - passado. Ele conta como foi viver nesse 

período e as lutas de João Goulart para conseguir derrubar o regime. 

E isso é necessário para o leitor moderno, visto que 

A quase implacável autodisciplina que caracteriza os que cresceram 

em sociedade com exigências elevadas em matéria de tempo 

representa um aspecto desse habitus social dos indivíduos [...] Assim 

como as cadeias de interdependência são relativamente curtas nas 

sociedades pré-nacionais, a percepção do passado e do futuro, como 

separados do presente, é menos desenvolvida nos membros dessa 

sociedade. Para eles, o presente imediato, o aqui e agora, perfila-se 

com maior nitidez do que o passado, de um lado, e o futuro, de 

outro; também sua atividade centrada no presente das necessidades e 

pulsões (ELIAS, 1998, p. 115). 

Como a sociedade, o jornalismo é centrado no presente, no agora. Quando não se 

sabe o que está acontecendo no mundo, as pessoas se sentem desatualizadas. Na época da 

Ditadura Militar, isso pode ser percebido com clareza, visto que se os indivíduos não 

sabiam o que ocorria ao seu redor, então eles eram desprovidos de conhecimento.  

Na matéria sobre Jango, nota-se a luta dele pela ditadura, pois percebeu ser esta 

ruim para toda a população. Na concepção de tempo dele, estava na hora desse regime 

acabar.  

Essa matéria resgata um ponto importante da história, a vida de Jango até sua 

morte, quando vários brasileiros saíram gritando ―Jango, Jango‖ ao lado de seu caixão. O 

jornalismo retratou isso e está voltando a mostrar depois de muitos anos para 

contextualizar outra reportagem. 

A novidade está aí imposta também, já que o novo seria o assessor Cláudio Braga 

contar, a partir de sua memória, histórias de sua vida e de Jango, talvez antes nunca 

colocadas num papel. Por meio da entrevista, a revista Brasileiros pode fazer isso. 
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A partir disso, o jornalismo assume sua função, a de pensar no tempo presente, sem 

fugir do tempo passado. O que, muitas vezes, não é permitido devido aos furos de 

reportagem e o deadline impostos pelas empresas. Afinal, o jornalismo é uma forma de 

ganhar dinheiro, portanto é capitalista e visa o lucro. E, nessa época de industrialização, há 

a utilidade do tempo, quanto mais rápido se faz as coisas, mais dinheiro as pessoas podem 

ganhar.  

E o bom é que ainda, principalmente nas revistas, um lugar mais propenso para 

analisar, há reportagens que visam manter a memória da Ditadura Militar, um período 

marcante e sangrento, com muitas mortes; e cultivar a imagem de um dos grandes 

lutadores contra esse regime, João Goulart, popularmente chamado de Jango. 

Comparada à antiga maneira de escrever história, a maneira moderna 

de manter um compromisso rigoroso com a verificação detalhada da 

confiabilidade das fontes utilizadas, quer se estejam relatando 

acontecimentos passados ou presentes, em nossa própria sociedade 

ou em sociedades estrangeiras, representa um grande progresso. Ela 

conduziu aqueles que estudam as sociedades sob o prisma do que 

denominados ―história‖ a trazerem de novo à luz uma massa cada 

vez maior de fatos particulares, relativos a cada período que eles se 

restringem à pré-história e a época contemporânea (ELIAS, 1998, p. 

148). 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O livro ―Sobre o Tempo‖, de Norbert Elias, ajuda a compreender todo o mecanismo 

histórico no qual se ancora o nascimento do jornalismo moderno, ao passo que descreve a 

trajetória da mudança da perspectiva temporal pelas sociedades, conforme a evolução das 

mesmas. Dessa maneira, ao relatar a ruptura entre o pensar e o fazer inerente a 

modernidade, o autor possibilita que seja feito um gancho entre sua obra e a epistemologia 

do jornalismo. 

 Concomitantemente, tais explicações históricas por parte do autor esclarecem como 

e porque se dá a organização da atividade jornalística e a maneira como essa influencia a 

geração da memória, ou seja, do próprio conhecimento. Assim, com o objetivo de elucidar 
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e exemplificar todo o processo abordado neste trabalho se escolheu a matéria ―Revelações 

do assessor de Jango‖, publicada na Revista Brasileiros, uma vez que a mesma aborda um 

tema que apesar de ter ocorrido entres as décadas de 60 e 80 ainda é recorrente nas 

publicações dos mais diversos veículos noticiosos e que faz parte também dos livros que 

contam a história da nação brasileira. 

Dessa maneira, para que a atualidade, pela qual o jornalismo é pautado, faça sentido 

é preciso que seja feita uma ligação do que acontece na mesma com os fatos do passado – 

síntese do sucessivo, segundo Norbert Elias –, já que esses refletem no desenrolar dos 

acontecimentos presentes e, portanto, servem para explicá-los. Tudo isso evidencia o 

motivo pelo qual a mídia continua dando visibilidade para um assunto como a ditadura: 

descobrir mais sobre esse labirinto obscuro cheio de torturas e repressões que manchou a 

história brasileira e continua a refletir no cenário atual. 

Assim, comprova-se a tese de Robert Park a respeito da fragilidade e efemeridade 

da notícia, a qual, para ele, só tem valor no presente e, desse modo, após a sua 

compreensão vira história. Logo, os jornais, as revistas e as demais plataformas 

jornalísticas viram documentos aos quais os indivíduos recorrem para ter acesso ao 

passado, ou seja, às lembranças. Esta última abordada no livro no que se diz respeito a sua 

construção. Dessa forma, chega-se mais uma vez a conclusão de como esta obra ajuda na 

percepção da mecânica do jornalismo na fabricação – e diz-se aqui fabricação pelo fato de 

no jornalismo moderno a imprensa ser considerada uma empresa – de conhecimento.  
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Resumo: Este trabalho pretende apresentar, a partir da análise de matérias produzidas por 

revistas conceituadas na cobertura política do Brasil, a maneira na qual foi tratada a eleição 

e a posse do Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silvano, vulgo Tiririca, pela 

mídia. Para tanto, utilizou-se de análise dos adjetivos empregados a ele, da verificação da 

utilização de seu nome verdadeiro e das menções a seu partido. Escolhidos esses, no intuito 

de ponderar se seu trato foi maior pelo fato de ser candidato ou pelo de ser humorista. 

 

Palavras-chave: Mídia; Jornalismo político; Jornalismo de revista; Eleições 2010; Tiririca 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a ascensão da democracia no Brasil, o jogo político passou a ser mais 

acessível a todos. Permitiu-se, pois, um aparecimento de personagens estigmatizados, 

caricatos que ainda hoje são discutíveis. Além disso, muito se tem debatido acerca do papel 

da mídia nesse tipo de cobertura política. A partir da liberdade de imprensa é inegável que 

o ―marketing‖ político passou, inevitavelmente, através dos meios de comunicação, fossem 

eles novos (internet) ou antigos (jornais, revistas). Com a agilidade na ―distribuição‖ e na 

―captação‖ de informações, a competição política tornou-se mais acessível a qualquer 

aspirante. 

 Por isso, precisou-se analisar e estudar as revistas mais importantes do país (Veja, 

Istoé, Época, Carta Capital e Politicom) para acompanhar o desenvolvimento da opinião 

pública sobre um tema que toca a todos os brasileiros. O surgimento de uma nova onda de 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de outubro de 2011. 
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caracterização ―cômico-política‖. Splichal (2006, p.68), ao seguir a ótica de Ferdinand 

Tönnies, teórico alemão, afirma que: 

 

Sempre há discordância de opiniões entre grupos 

competitivos de líderes políticos, no entanto, a divisão mais 

profunda se apresenta entre a classe governante e a 

subordinada, entre funções mais ou menos prestigiadas [...] 

desse modo, o antagonismo básico fica evidente [...] a 

formação de opinião é demasiadamente importante para estar 

aberta a todos. 

 

 A existência de candidatos caricatos obriga uma cobertura política mais acirrada e 

focada num mesmo tema, tudo isso resulta num fator de intrigante consideração: a 

semelhança das coberturas políticas. Apesar disso, o enfoque praticado dentro das matérias 

é diferente. Assim, o estudo que concerne a atuação midiática apresenta interessantes 

pontos para a compreensão da elaboração dos noticiários atuais. A Época rendeu ao 

candidato Tiririca, cujo verdadeiro nome é Francisco Everardo Oliveira Silva, uma capa 

(―A nova cara do Congresso‖). No interior da revista denotava-se uma ampla simpatia pelo 

candidato. Já as outras revistas como a Veja e a Istoé, eram abertamente contra a campanha 

do candidato. O argumento para tal foi que o aparecimento de uma personagem era contra 

o jogo político verdadeiro. A personagem encobriria o homem por detrás do processo. 

Personagem ou não, a história nos mostra que desde a antiguidade clássica decisões 

semelhantes foram adotadas. 

 Incitatus era o nome do cavalo do imperador romano Gaius Julius Germanicus, ou 

simplesmente Calígula, que no início de seu reinado prosperou. Entretanto, uma série de 

erros na sua administração degenerou numa grande crise pública. Para tirar o foco de suas 

decisões errôneas, Calígula decidiu nomear seu cavalo como cônsul e sacerdote. E incluiu 

o nome do animal no rol de senadores do Império. No começo a medida chegou a ser bem 

sucedida e tirou o foco da opinião pública dos erros administrativos, mas decorrido certo 

tempo percebeu-se a função daquela ―nomeação pública‖.  

 Já em 1869, surge Grigori Yefimovich Rasputin, ou simplesmente Rasputin. Sua 

reputação popular de místico conduziu-o à Corte Imperial Russa, onde se afirma que o 

―mago‖ salvou o herdeiro do trono, Alexei Romanov, da hemofilia. O homem que fazia 

uso de sua figura ―mágica‖ tornou-se fortemente influente dentro do contexto político 

russo, e chegou ao topo da hierarquia da Igreja Nacional Russa. Entretanto, foi percebido 

que a família utilizava o personagem como escudo ante as críticas recebidas contra a 

monarquia. Todavia, o comportamento devasso do monge decadente gerou denúncias por 

parte dos políticos atentos à estranha trajetória de Rasputin. Como se sabe, após a queda do 

monge, a família real russa também termina por desaparecer.  

 Já no Brasil, através da peça de teatro ―Odorico, O Bem Amado‖, produzida por 

Dias Gomes em 1962, e que mais tarde daria origem a novela ―O Bem Amado‖, de 1973, o 

fenômeno das plataformas políticas escusas e mal identificadas aparece mesmo com o 

advento da ditadura militar. Nela o autor afirma a síntese do folclore político brasileiro 

através de Odorico Paraguaçu, político cômico, corrupto, cuja grande aspiração é a 

inauguração de um cemitério na fictícia cidade de Sucupira, litoral baiano. Estado este 

marcado atualmente pelo incrível surgimento de personagens estranhos e candidatos à 
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politicagem.  É importante notar que na época referida já existia uma severa crítica ao 

panorama político brasileiro que se desenhava. 

 Ou seja, todos os referidos pontos denotam para uma prática que apesar de moderna 

possui suas raízes no passado, sendo inclusive já noticiados pela mídia em casos anteriores. 

Mesmo que tal registro seja mais comum atualmente é importante notarmos as evidências 

históricas do passado. Berman (1982, p.24) conclui que: 

   

As pessoas que se encontram em meio a esse turbilhão estão aptas a sentir-se como as 

primeiras, e talvez as últimas, a passar por isso [...] Na verdade, contudo, um grande e 

sempre crescente número de pessoas vem caminhando através desse turbilhão há cerca 

de quinhentos anos. 

   

Tendo em vista o objetivo de elucidar a cobertura da mídia acerca dessa prática, 

foram estudados editoriais, carta de leitores, gráficos, infográficos, diagramação, além da 

própria fotografia para compreender as evidências sobre as motivações das publicações 

com maior ou menor clareza, grande ou pequena sutileza, identificando as origens das 

matérias dentro das linhas editoriais de cada veículo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Escolha da metodologia 

A metodologia utilizada pode basear-se em dois tipos de pesquisa, a pesquisa 

quantitativa e a pesquisa qualitativa. Segundo Silva (2001), na pesquisa quantitativa 

analisa-se que todos os dados coletados podem ser classificados em relações 

estatisticamente significantes.  

 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões 

e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão, etc.) (SILVA, 2001, p.20). 

 

 

Já na pesquisa qualitativa, a preocupação é de entender o fenômeno apresentado nos 

dados. O pesquisador aproxima-se do fenômeno e o analisa subjetivamente. 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento chave. 

 É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (SILVA, 2001, p.20) 
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A metodologia que será utilizada nesse trabalho será a quantitativa e a 

qualitativa, a fim de analisar e interpretar os dados obtidos pela leitura das revistas, 

entendendo os fenômenos apresentados. 

 

Técnica de coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizada algumas das principais revistas do país, sendo 

elas a revista Veja, Época, Istoé, Carta Capital e Politicom. A leitura e análise foram 

realizadas a partir das matérias referentes ao atual deputado Federal Francisco Everardo 

Oliveira Silvano, vulgo Tiririca, no período eleitoral e pós-eleitoral. 

Durante o período de coleta de dados foram lidos cerca de duas a quatro matérias 

por revistas somando 19 matérias lidas e analisadas. As matérias foram escolhidas de 

maneira aleatórias, a partir da disponibilidade do material e da presença efetiva do 

deputado analisado em questão. Porém a dispersão das datas das matérias analisadas afetou 

o estudo em questão. 

 

 Método 

O método, segundo Mendonça (2009), explica como será realizada a pesquisa. 

Para tanto, é necessário definir o tipo de pesquisa que será desenvolvida, bem como os 

métodos e técnicas de coleta e análise de dados que serão adotados.  

O método utilizado nesse estudo foi a pesquisa descritiva. Esse método tende a 

entender o fenômeno pesquisado, analisando a sua frequência e a sua relação com 

outros fenômenos.  

Pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas ciências sociais e humanas em 

que o fato/fenômeno/processo, é observado, registrado, analisado e interpretado, mas 

não é manipulado pelo pesquisador. Neste tipo de pesquisa busca-se conhecer as 

diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e outros 

aspectos do comportamento humano no nível individual ou coletivo. (MENDONÇA, 

2009, p.13). 

 

Amostragem 

Existem dois tipos de amostra, a probabilística e a não probabilística. Usa-se a 

probabilística quando os dados da amostra possuem a mesma possibilidade de serem 

escolhidos no momento da seleção. Já a não probabilística não há necessidade de escolher 

os elementos a partir de uma base estatística, ou seja, o processo é subjetivo de acordo com 

os critérios pessoais adquiridos por meio das experiências vividas. 

A amostra escolhida para o estudo é a probabilística. Para o desenvolvimento da 

pesquisa foi feita leitura e analise de cinco veículos da mídias jornalísticas, consistindo-se 

das revistas: Veja, Época, Istoé, Carta Capital e Politicom. O tamanho da amostra é de, 

aproximadamente, 19 formulários. 
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ANÁLISES 

 

ISTO É 

 

 A revista Isto É (geralmente estilizada como ISTOÉ ou IstoÉ) é uma revista de 

caráter semanal, fundada em 1976 no Brasil. Sua circulação é nacional, embora seja 

encontrada com relativa facilidade em países próximos ao Brasil (como a Argentina e 

Paraguai) além de locais com grande concentração de brasileiros (como Estados Unidos e 

Portugal).  A publicação destaca informações gerais, entretanto é notável que o ―carro- 

chefe‖ da revista é composto pelas áreas da política e da crônica. A Istoé é publicada pela 

Editora Três, fundada por Domingo Alzugaray em 1973. O editor da Istoé é Carlos José 

Marques. A revista possui uma tiragem média de 362 mil exemplares por edição. Com uma 

atuação importante dentro do cenário político brasileiro, sobretudo no Estado de São Paulo, 

a revista é considerada uma das mais consolidadas no segmento. 

 Por todas as características abordadas acima, escolheu-se a revista como uma das 

estudadas em potencial. Por possuir um grande número de assinantes, a revista de cunho 

―centro-esquerdista‖ tenta se manter sempre a frente das concorrentes ao exibir matérias 

mais dinâmicas. O tema da revista é ―Istoé Independente‖, tal fator assinala o compromisso 

da revista com a neutralidade, embora se perceba leves tendências que distam ora para um 

lado, ora para o outro. Sobre isso escreveu Bucci (2000, p.14): 

 

As premissas que garantem e disciplinam o exercício da liberdade de 

imprensa não estão dadas entre nós – nem na prática do dia a dia nem no plano da idéias. 

Falar sobre ética [...] é falar sobre os conceitos da ética aplicada sobre a profissão. 

 

Ou seja, tudo denota o fato de que a Istoé também se contradiz em certas edições. 

Seja pelo fato de que o jornalismo é dinâmico, seja por fatores externos, a revista acaba, 

muitas vezes, por subverter suas mesmas matérias publicadas anteriormente. Ora adota 

uma postura, ora outra. Assim como o foi no caso do controvertido político brasileiro 

Tiririca. No início do processo eleitoral, a revista enxergava Tiririca apenas como mais um 

dentre muitos outros personagens obscuros. Tal fator terminava por indicar ao leitor de que 

a existência de candidatos bem-humorados, que faziam uso das novas redes sociais, era 

uma boa resposta à política ortodoxa do Brasil. Uma singular forma de protesto ante o 

descaso da classe política para com os eleitores. Indicavam inclusive, que tais candidatos 

chegavam a ser uma esperada resposta da democracia brasileira. As matérias ―Vale Tudo‖, 

da edição 2128, de 20 de agosto de 2010; e ―Humor Liberado‖, da edição 2130, de 03 de 

setembro de 2010, aludiam à expectativa e o ―frisson‖ do bom-humor trazido pelos 

personagens caracterizados, entre eles o ―Tiririca‖, ou Francisco Everardo, nome 

verdadeiro do candidato. Mas à medida que o candidato começou a arrebatar muitos votos, 

e sua candidatura se tornou ―séria‖, a revista passou a ser contra o candidato. Dava-se a ele 

os adjetivos ―palhaço‖, ―humorista‖ no restante das matérias. As matérias ―Palhaço em 

tempo integral‖, da edição 2132, de 17 de setembro de 2010; e ―O Enem de Tiririca‖, da 

edição 2140, de 12 de novembro de 2010, são bons exemplos e testemunhos da súbita 

mudança de opinião da revista. 
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 (gráfico sobre o número de matérias sobre Tiririca) 

 
(gráfico sobre quantas vezes o candidato aparece filiado a algum partido) 

 

 A partir disso, nota-se uma clara mudança de atitude da publicação. Depois de 12 

de novembro de 2010, logo após as eleições, a revista semanal praticamente começou a 

―ignorar‖ o candidato. Não apareceu a publicação de seu nome em nenhuma outra matéria, 

nem como chamada principal, nem sua menção por meio de notas ou algo semelhante. A 

nomeação de Tiririca para a Comissão de Educação da Câmara, também não surtiu efeito. 

Depois da passagem do ―fenômeno‖ Tiririca, o personagem saiu de pauta. A revista passou 

a ignorá-lo desde então. 

 

 

ÉPOCA 

 

A revista EPOCA, da editora Globo, foi lançada em 1998 e tem, em média, 420 mil 

exemplares comercializados semanalmente. Tem um padrão que valoriza as imagens e 

infográficos. Tem uma posição política mais tradicional. No mês de Setembro de 2010, ela 
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esteve com o candidato Tiririca por dois dias e elaborou vários testes para verificar se ele 

sabia ler e escrever, já que um candidato analfabeto torna-se proibido de ser eleito. 

A edição do dia 27 de Setembro de 2010 trouxe-o na capa com o título ―O 

congresso Tiririca‖. Foram sete páginas dedicadas a mostrar a rotina eleitoral do candidato 

e a desmistificar sua condição de leitura.  

A reportagem começa citando os slogans utilizados por Tiririca nessa campanha. 

―Pior que está não fica‖ é destruído, pois o jornalista, de forma indireta, afirmou que se o 

palhaço for eleito ficará pior. O segundo slogan ―Você sabe o que faz um deputado 

federal? Eu não sei, mas vote em mim que eu te conto‖ deu origem a uma pesquisa 

realizada em parceria com o Ibope que mostra que grande parte dos brasileiros não sabe o 

que um deputado faz. Funções como ajudar aliados de campanha em negócios do governo 

e ajudar seus eleitores a conseguir emprego foram atribuídas a ele. 

Fica claro o desapontamento em relação à política brasileira que cresce com a 

eleição de Tiririca. A revista EPOCA se opõe e justifica esses votos como o descrédito que 

o Congresso tem frente ao seu eleitorado. 

Na edição anterior, do dia 20 de Setembro, foi publicada na coluna ―Sob a lupa do 

economista‖ uma matéria com o título ―O efeito Tiririca‖. Os jornalistas falaram também 

de outros candidatos que concorreram nesta eleição, como Mulher Pera, Simony e 

Marcelinho Carioca. 

Eles justificam a eleição dessas personagens pelas regras da nossa política. Segundo 

eles, se houvesse uma reforma, não haveria chance para a eleição desses candidatos.  

Mais uma vez a revista utiliza o famigerado slogan de campanha ―pior que está não 

fica‖ para afirmar que pode ficar se forem eleitos. 

A partir da análise dessas duas matérias foi gerado um gráfico que nos permite 

perceber a forma como a revista chama o candidato. Na maioria das vezes é por Tiririca, 

enquanto seu nome verdadeiro é usado apenas uma vez. 

 
 

  

Ele se candidatou pelo PR e sua imagem é associada apenas três vezes à ele. Uma 

delas é citado o deputado federal Valdemar Costa Neto, líder do partido em São Paulo, que 

está envolvido numa investigação sobre financiamentos ilegais de políticos. Outra vez ele é 

Tiririca (39) 

Palhaço (6) 

Nome real (1) 
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associado aos partidos das bases aliadas; PT, PCdoB, PRB e PTdoB, afirmando que se ele 

for eleito levará consigo outros candidatos.  

 

 
 

 

 

POLITICOM 

 

 Na matéria ―Tiririca: estratégia, planejamento e ousadia‖ da revista ano IV- edição 

5- Janeiro a Julho de 2011, Daniela Rocha retrata as raízes da candidatura de Francisco 

Everaldo Oliveira Silva, Tiririca. A estratégica de marketing baseou-se no conturbado e 

polêmico cenário político vivido no Brasil, em que personagens de conhecimento público 

como artistas, esportistas, comediantes e cantores, se dedicam à vida política. Esse grupo 

de famosos tem uma aceitação razoável, uma vez que escândalos e desprestígio político é 

muito presente em nosso país. 

 A aceitação razoável desse grupo é exponencialmente aumentada com a eleição de 

Tiririca. A revista POLITICOM retrata a estratégia ousada de desenvolver uma campanha 

diferente: ao invés de consolidar a campanha naquilo que o candidato tem a oferecer, a 

campanha concentra-se naquilo que não é feito, naquilo que está ruim; com o slogan ―vote 

no Tiririca, pior que ta não fica‖. 

 Esta denúncia escachada por um humorista ganha dimensões excepcionais e o 

reconhecimento de um voto-protesto contra a política brasileira. 

 Um apurado planejamento encarregou-se de desenvolver uma campanha vitoriosa. 

Através de estudos do próprio candidato, sensos demográficos, treinamento de cabos 

eleitorais, entre outros, a tal campanha toma proporções gigantes. 

 A matéria relata também o destaque de sua candidatura em praticamente todos os 

veículos de comunicação. Duramente criticado e ridicularizado, tais menções ao Tiririca 

não denegriram sua imagem de prestígio perante uma população de baixa renda e 

inconformada com a atual situação política no país. 

 A primeira foto retrata uma campanha na rua de Tiririca. Apesar da falta de 

legenda, é clara essa interpretação devido ao espaço aparentemente público e cabos 

eleitorais fantasiados; alem de curiosos nas proximidades. A foto não parece causar 

PR (2) 

Base aliada (1) 
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impacto negativo e nem positivo, portanto considerada equilibrada, dentro de um contexto 

representativo da campanha do candidato. 

 A segunda foto, também sem legenda, é pobre de contexto. O candidato aparece 

sendo filmado dentro de um estúdio, provavelmente gravando o vídeo para campanha 

eleitoral. Ao fundo um plano neutro, à frente a imagem de Tiririca sobre holofotes e uma 

câmera filmadora. Essa imagem também não possui nenhum contexto de grande impacto, 

portanto considerada equilibrada.  

 Na matéria analisada, o nome artístico ―Tiririca‖ aparece 14 vezes, ao passo que o 

seu nome real, ―Francisco Everaldo Oliveira Silva‖, ou apenas Francisco, aparece uma vez, 

no início da matéria. 

 Um efeito curioso da política brasileira contemporânea é a candidatura de pessoas 

comuns sustentadas por sua carga artística. ―Tiririca‖ era o nome presente em suas 

campanhas eleitorais, assim como o nome idolatrado pelos seus eleitores. Uma questão que 

vem à tona é a candidatura de personagens fictícios, como Tiririca. Quem se candidatou, e 

ganhou as eleições para deputado federal em primeiro lugar com mais de 1 milhão de votos 

foi tiririca. Quem assume o cargo de deputado federal é Francisco Everaldo Oliveira Silva, 

humorista. 

 A banalização desse acontecimento acumula um descrédito à política nacional, pois 

acarreta em uma confusão ideológica entre real e fictício. Na própria matéria analisada, a 

referencia ao mais novo político é dada através de seu nome artístico, devido a sua 

identificação para com ele. O nome e a pessoa de Francisco Everaldo pouco representam 

em sua campanha eleitoral, contudo são as respectivas que acumularão as funções de 

deputado federal; e quem comprou o palhaço Tiririca leva Francisco Everaldo, ex-

humorista e Deputado Federal.  

 A matéria não apresenta conteúdo favorável ou desfavorável ao Deputado Federal, 

portanto a matéria é considerada equilibrada. 

 O enfoque dá-se na formatação da Campanha Eleitoral de Tiririca, suas estratégias, 

suas repercussão, sua influência nos meios de comunicação, sua repercussão e sua 

influência no cenário político.  

 

VEJA 

 

A revista Veja, publicação da editora Abril, foi fundada em 1968 pelos jornalistas 

Victor Civita e Mino Carta. Atualmente é uma revista semanal de forte influência no 

cenário jornalístico brasileiro. Sendo a revista de maior circulação do país, possui uma 

tiragem de, aproximadamente, 1,21 milhões de exemplares por edição, atingindo cerca de 

8,67 milhões de leitores. 

Suas edições tratam dos temas mais atuais e polêmicos do Brasil e do mundo. Em 

suas editorias constam assuntos ligados à política, economia, cultura, comportamento, 

tecnologia e ecologia. Seus leitores são caracterizados pelo alto padrão de escolaridade já 

que 72% dos leitores pertencem às classes A e B. 

O alto nível opinativo faz da revista Veja um dos principais veículos de debates 

nacional. No período das eleições de 2010, que elegeu presidente, governadores, senadores, 

deputados federais e deputados estaduais, foi possível observar um aumento considerável 

no fluxo de reportagens relacionadas com o assunto. Os candidatos eram constantemente 

analisados e discutidos pela revista. 
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Um candidato muito destacado pela revista Veja no período das eleições de 2010 

foi o candidato a Deputado Federal pelo estado de São Paulo Francisco Everardo Oliveira 

Silva pelo Partido da República. No período de 25 de agosto a 29 de setembro de 2010, o 

candidato, mais conhecido como Tiririca, foi mencionado pela revista Veja em quatro 

notas, uma carta ao leitor, três artigos e uma matéria. Foi possível observar que em todas as 

matérias Tiririca foi mencionado de maneira muitas vezes ofensiva e pejorativa ao tratá-lo 

quase sempre pela sua ex-profissão de palhaço. 

Na publicação de 25 de agosto de 2010, a revista Veja menciona o candidato 

Tiririca, hoje eleito Deputado Federal, duas vezes nas suas páginas. A primeira citação é 

feita na seção Veja Essa destacando o slogan da campanha, ―Vote no Tiririca. Pior que ta 

não fica‖, e referindo-se ao candidato como humorista. Já a segunda aparição do deputado 

é por meio de um artigo na última página da revista escrita pelo jornalista Roberto Pompeu 

Toledo. O artigo, que leva no seu título ―Pode piorar sim Tiririca‖, é uma crítica aos 

programas eleitorais que na sua maioria privilegia políticos governistas e que tem dinheiro 

para bancar a campanha. A resposta ao slogan da campanha do deputado, que ele indaga 

não saber se é um cantor, ator, ou humorista, vem ao final do artigo quando ele afirma que 

pior que está já ficou. 

Em 1 de setembro de 2010, a publicação da revista Veja só traz duas pequenas 

notas sobre Tiririca e uma carta ao leitor destinado a ele. Na nota com o título ―Quem é o 

palhaço‖, a revista divulga que Tiririca afirmou ao TSE que não possui nenhum bem, pois 

ao sofrer processos trabalhistas e de sua ex-mulher, transferiu tudo a terceiros. Essa nota 

mostra claramente a opinião da Veja em relação ao Deputado Federal, de besta ele não tem 

nada. Já na segunda nota, Tiririca é citado com a rotulação de sua ex-profissão de palhaço e 

há um questionamento de se o estardalhaço feito na televisão e na internet, por meio do 

youtube, se transmutará em voto. Já na carta ao leitor, o leitor Luiz Adriano Prezia 

Carneiro faz uma critica ao artigo, ―Pode piorar sim Tiririca‖ (25 de agosto de 2011), do 

jornalista Roberto Pompeu de Toledo. Luiz Carneiro apóia a opinião do jornalista e ainda 

afirma que Tiririca é um candidato-personagem que abusa da ingenuidade de muitos 

eleitores brasileiros. 

A publicação de 8 de setembro de 2010, a revista apenas apresenta uma nota sobre 

o candidato na seção Panorama Radar com o título ―O circo chegou‖. Nessa nota a revista 

divulga a pesquisa realizada pelo IBOPE, na qual Tiririca estava entre os cinco candidatos 

mais bem votados a Deputado Federal do estado de São Paulo. Essa divulgação expressa a 

indignação da revista em ter Tiririca como um dos candidatos mais bem votados, pois além 

de dizer que o circo chegou, a revista afirma que deu a louca no eleitorado para eles 

estarem votando no Tiririca. 

Na publicação de 15 de setembro não existem menções ao Deputado Federal 

Francisco Everardo Oliveira Silva, mas já a publicação de 22 de setembro ele teve seu 

nome exposto em dois artigos dessa edição. Mais uma vez o jornalista Roberto Pompeu de 

Toledo usa a página 158 para criticar o Deputado. Com o título ―Fraudes eleitorais‖, 

Toledo alega que vota no Tiririca, mesmo com a justificativa de está votando como 

protesto, acaba endossando o sistema, pois candidatos como o Tiririca servem apenas para 

eleger outras figuras, como as estrelas do mensalão que são seus companheiros de partido. 

No segundo artigo, o jornalista Maílson da Nóbrega apenas usa Tiririca como um exemplo 

de candidatos que apóiam, segundo ele, o mantra da herança maldita repetido pelo ex-

presidente Luis Inácio Lula da Silva. 



96 
 

Em 29 de setembro, a revista Veja trás a última edição antes das eleições de 2010, 

realizada no dia 3 de outubro, uma matéria de três páginas na seção Brasil destinada ao 

Tiririca. Com o título ―Um palhaço de laboratório‖, o jornalista Fernando Mello escancara 

a opinião da revista a respeito do candidato. O jornalista afirma que a candidatura de 

Tiririca foi planejada por políticos e marqueteiros para ganhar votos para o Partido da 

República (PR) e assim eleger candidatos que não conseguiriam se eleger sozinhos. Nos 

anos 50, o rinoceronte do zoológico do Rio de Janeiro, Cacareco, havia sido eleito como 

protesto, mas no caso de Tiririca os 900 mil votos que ele apresentava nas pesquisas, parte 

por deboche parte por indolência, além de elegê-lo, dava ao seu partido e filiados a 

oportunidade de levar para a Câmara dos Deputados políticos indiciados no mensalão 

como Valdemar Costa Neto, José Genuíno e João Paulo Cunha. Tiririca nada mais era que, 

segundo Fernando Mello, um puxador de votos. 

Nessas seis edições da revista Veja analisadas no ano de 2010, foi possível observar o 

tom pejorativo ao se referir ao Deputado Federal pelo estado de São Paulo Francisco 

Everardo Oliveira Silva. Em quase todos os artigos, notas e matérias, o nome de batismo 

do deputado quase nunca é citado e existe, muitas vezes, uma ênfase na sua antiga 

profissão de palhaço e humorista como uma tentativa de desmoralizar a imagem dele. 

Podemos dizer que todas as vezes que Tiririca apareceu nas páginas da revista Veja, 

o seu enfoque foi negativo e ainda houve uma clara tentativa de criticar os eleitores que 

apesar de tudo ainda votam nele.  
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CARTA CAPITAL 

 

A revista Carta Capital foi fundada em 1994 pelo jornalista ítalo-brasileiro Mino 

Carta. Suas edições eram inicialmente mensais, em 1996 tornaram-se quinzenais e a partir 

de 2001 a revista tornara-se uma publicação semanal. Apesar de não ter quantidade de 

vendas tão significante quanto a de algumas concorrentes diretas como Veja, Época e 

IstoÉ, assumiu ao longo do tempo uma postura de análise crítica e grande importânicia 

dentro do meio político. A construção da notícia da Carta Capital faz frente às gigantes do 

mercado, destacando questões de cunho social 

 Esse periódico apresenta posição política deliberadamente assumida de esquerda; 

seus ideais são explicitamente claros, assim como os de seu fundador: defender valores 

sociais e enfoque em assuntos de relevância sociológica. 

De acordo com o site oficial da Carta Capital, a revista busca atingir um público 

alvo bem determinado, leitores que buscam um conteúdo mais elaborado e analítico nas 

áreas de coberturas jornalísticas e admite que haja exposição clara da ideologia durante 

suas matérias.  O site também afirma que a Carta Capital “não é uma revista que cultiva 

escândalos, nem se esconde atrás de uma pretensa imparcialidade‖ (Carta Capital. 2010). 

Fato que pode ser apurado durante a leitura da publicação, a ideologia política da revista 

está, realmente, presente na produção da matéria. 

Questões políticas têm grande importância na revista e tornam-se sua principal 

temática, contudo boa parte delas está direcionada às questões sociais paralelas. Estas têm 

um destaque menor na colocação da revista e na capa, por sua vez, são mais freqüentes. A 

revista, ainda, contém matérias dos mais variados tamanhos e formatos de escrita: notas, 

matérias aprofundadas e crônicas. Na maior parte de suas publicações são usadas pessoas 

comuns como fonte, mas também há pessoas de notoriedade política, artística e pública em 

geral.  

A revista teve muito pouco sobre Tiririca em suas pautas. Ele mereceu uma matéria 

individual somente na edição 622, de novembro de 2010, quando foi ao Tribunal Regional 

Eleitoral para fazer o teste de alfabetização. Deste o presidente do TRE pode concluir que 

não havia nada para indeferir o registro da candidatura de Tiririca. E ao final da matéria é 

dito, ainda, ―o mesmo pessoal que pragueja contra a eleição do palhaço costuma conduzir 

ao Congresso políticos da estirpe de Paulo Maluf e Jader Barbalho. Quem ameaça mais a 

tiririca 

partido 

sem partido 
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democracia?‖. O título da matéria ressalta a ―vitória‖ de Tiririca chamando de inútil a 

tentativa de impedi-lo de tomar posse como deputado. 

A edição 616, de outubro de 2010, foi a primeira a mencioná-lo e incluiu seu 

verdadeiro nome, Francisco Everardo Oliveira da Silva. É também tratado como o 

―fenômeno Tiririca‖, citando a grande quantidade de votos ―amealhados‖ pelo candidato 

(1,3 milhões) e ainda coloca a palavra do cientista político Leonardo Avritzer:  

 

Não é novidade o surgimento de candidatos que 

zombam do sistema político e obtêm boa votação. (...) E não 

custa lembrar que São Paulo já elegeu um rinoceronte 

vereador. 

 

Afirmou ao lembrar o episódio em que um jornalista lançou a candidatura, para 

vereador nas eleições de 1959, do rinoceronte do Zoológico de São Paulo – Cacareco –, 

esse obteve mais de 100 mil votos. Esta foi a intenção do olhar da revista para a 

candidatura de Tiririca. Tratá-la como um voto de protesto comum, não só no Brasil, mas 

no resto do mundo. O que de fato o é, na história antiga como já visto, e nos tempos 

contemporâneos também. Por exemplo, em 1968, com a candidatura não oficial (lançada 

por humoristas) para prefeito do Rio de Janeiro do famoso macaco do Zoológico.  Tião, o 

macaco, alcançou nada menos que o terceiro lugar nas eleições, com 400 mil votos. 

 Esquecendo-se, porém, que os mais de um milhão de votos excedentes no Tiririca, 

dos necessários 304.533 (quociente eleitoral) para ser eleito deputado, foram transferidos a 

candidatos de sua coligação que não atingiram essa meta. Possibilitando-o levar consigo 

mais três candidatos coligados para Câmara. Eles são: Otoniel Lima (PRB-SP), delegado 

Protógenes (PC do B-SP) e Vanderlei Siraque (PT-SP). 

Mas na nota da edição 638, de março de 2011, é demonstrada a empatia, o 

partidarismo e o reconhecimento da revista para com o candidato, ou com a coligação, ao 

afirmar que ―a eleição de Tiririca torna o Congresso uma cópia mais aproximada da 

sociedade‖. Esse argumento é utilizado em detrimento do fato de aumentar na Câmara 

parlamentar eleitos com o nome de batismo precedido pelo título de ―doutor‖, explorando a 

reverência brasileira ao diploma. 

Mesmo sendo o voto do eleitor, no Tiririca, um voto de desespero e de ânsia em ver 

alguém na política que não seja da mesma corja, a qual é sempre pleiteada a preencher os 

altos cargos no Brasil, não se pode dizer que ele tem a cara do país.   
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CONCLUSÃO 

 

 As mídias trabalhadas são revistas impressas com público-alvo dedicado as classes 

A, B e C+, em sua maioria. Esse público, contudo, não representa a maior parte da 

população, a qual é composta pelas classes C- e D. As revistas analisadas trabalham, em 

sua maioria, com um conteúdo crítico em relação a Tiririca, utilizando-se de adjetivos 

pejorativos e questionando a legitimidade do processo democrático das eleições em relação 

ao cargo atribuído ao Deputado Federal eleito com maciça quantidade de votos. 

 Um efeito curioso da política brasileira contemporânea é a candidatura de pessoas 

comuns sustentadas por sua carga artística. ―Tiririca‖ era o nome presente em suas 

campanhas eleitorais, assim como o nome idolatrado pelos seus eleitores. Uma questão que 

vem à tona é a candidatura de personagens fictícios, como Tiririca. Quem se candidatou, e 

ganhou as eleições para deputado federal em primeiro lugar com mais de 1 milhão de votos 

foi o palhaço tiririca. Quem assume o cargo de deputado federal é Francisco Everaldo 

Oliveira Silva, ex-humorista. 

 As edições destacam também o fenômeno de votação em massa em um candidato 

simbólico na política brasileira, visto que este não possui passado político. O estudo desse 

fenômeno de marketing caracterizado por uma campanha que ridiculariza a política 

nacional e atinge o objetivo proposto também é temática trabalhada nas matérias 

analisadas. 

 A banalização do voto-protesto acumula um descrédito à política nacional, pois 

acarreta em uma confusão ideológica entre real e fictício. Nas próprias matérias analisadas, 

faz-se referência, ao mais novo político, através de seu nome artístico, devido a sua 

identificação para com ele. O nome e a pessoa de Francisco Everaldo pouco representam 

em sua campanha eleitoral, contudo é o respectivo que acumulará as funções de deputado 

federal; e nas eleições de 2010 para deputado federal quem comprou Tiririca leva 

Francisco Everaldo, ex-humorista e Deputado Federal.  
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É importante destacar que a eleição do humorista Francisco Everaldo tem 

implicações políticas além das atribuições de seu cargo, afinal, foram transferidos votos a 

candidatos de sua coligação que não atingiram essa meta. Isso possibilitou o Deputado 

Federal, eleito, levar consigo mais três candidatos coligados, que não seriam eleitos pelo 

voto popular, para a Câmara. Eles são: Otoniel Lima (PRB-SP), delegado Protógenes (PC 

do B-SP) e Vanderlei Siraque (PT-SP). A máquina política se move favorável aos que 

exploram o marketing político de maneira abrangente, e o deputado eleito fora um 

instrumento dessa máquina.  
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Resumo 

 

Este artigo se propõe a discutir as mudanças que o jornalismo investigativo instaurou na 

produção dos telejornais das emissoras abertas. E a partir disso, em quais aspectos o 

jornalismo se transformou, principalmente em relação ao discurso e as suas funções como 

mediador dos acontecimentos que irrompem no cotidiano. Dessa forma, aborda-se a 

atividade jornalística como produtora de conhecimento próprio, que se relaciona com a 

ciência e a História, por meio da conexão entre passado, presente e futuro daquilo que 

sabemos.  
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Jornalismo investigativo; jornalismo de televisão; epistemologia; Somália; Roberto 

Cabrini. 

 

 

 

Introdução 

O presente artigo pretende discutir conceitos jornalísticos, como o jornalismo praticado em 

televisão e o jornalismo investigativo, e relacioná-los com a produção noticiosa como 

forma de conhecimento e formação do mesmo. Com isso, também será analisada a 

existência de profundidade ou superficialidade no trabalho da imprensa brasileira nessa 

determinada mídia.  

Com essas bases bem delimitadas e explicadas, é mais palpável evidenciar e mostrar certas 

mudanças que o jornalismo de TV sofreu com o início da investigação aprofundada em 

programas com grandes reportagens.  
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A análise terá como objeto a reportagem Somália: Diário das Trevas, veiculada pelo 

programa Conexão Repórter, ancorado por Roberto Cabrini, no SBT, em que existe uma 

grande apuração do fato e da situação social, política e econômica do Corno de África ou 

Chifre da África – região nordeste do continente.  A matéria foi ao ar no dia 15 de abril de 

2010 e reprisada em 27 de julho de 2011.  

Além de discutir e refletir a respeito do jornalismo como forma de conhecimento, dentro da 

epistemologia dessa atividade, o tempo e a memória também serão temas abordados. São 

dois assuntos essenciais neste artigo, já que se relacionam com a reportagem de Roberto 

Cabrini, principalmente ao provocar o debate sobre o conhecimento da sociedade a respeito 

da Somália. Além disso, traz a importância de existir uma maior análise, profundidade e 

pesquisa sob certos fatos, principalmente aqueles que merecem e devem ter maior destaque 

na imprensa.  

O jornalismo investigativo, conforme sustentei em outro artigo 

(TAMBOSI, 2003), pode, sim, constituir uma forma de 

conhecimento autônoma, na medida em que escava fatos que de 

outro modo não seriam trazidos à luz (nenhum cientista, de 

qualquer área, faria esse trabalho). Os procedimentos 

investigativos, nesse caso, são praticamente os mesmos de qualquer 

pesquisa científica, com maior ou menor rigor, e é menor a 

dependência de fontes e versões. (TAMBOSI, 2005, p. 37)  

 

Em sua atividade cotidiana, o jornalismo lida com o tempo ferozmente, pois a necessidade 

de informação cada vez mais rápida acelera a produção, e muitas vezes, deixa pouco 

espaço para a análise e a interpretação dos acontecimentos – aqueles que irrompem no 

cotidiano.  

Este tipo de diferenciação do Jornalismo a partir do grau de 

profundidade que alcança comparativamente à Ciência ou à 

História é admitida pelos próprios jornalistas. Ao fazerem 

comparações entre o seu trabalho e o dos cientistas, os jornalistas 

costumam sugerir esta forma de gradação. Quando não se refere à 

profundidade de análise, a gradação pode referir-se também à 

velocidade da produção, e o Jornalismo já foi definido como a 

História escrita à queima-roupa. (MEDITSCH, 1997, p. 3)  

 

Porém, em uma matéria investigativa há a oportunidade de valorizar o contexto, ouvir mais 

vozes e mostrar as informações com clareza e maior precisão.  

No entanto, a atividade noticiosa, com profundidade ou superficialidade, influencia as 

pessoas e direciona ou orienta suas atitudes no cotidiano. O jornalismo aborda qualquer 
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assunto e para todos, ou seja, trabalha com a singularidade, mas almeja aquilo que é 

universal.  

Sob a inspiração da estética de Lukács, que definiu a arte como 

uma forma de conhecimento cristalizada no ―particular‖ (típico), o 

jornalismo é caracterizado como uma forma de conhecimento 

centrada no ―singular‖. (FILHO, 1987, p. 4) 

 

O jornalista precisa compreender o presente para entender o passado e para fazer projeções 

para o futuro. Assim, a produção noticiosa abarca esses três momentos distintos, mas que 

estão relacionados e sofrem mudanças, principalmente quando alguma grande reportagem 

revela ou amplia a repercussão de um acontecimento; ou quando há alguma extensa 

cobertura jornalística.  

Nesses casos, percebe-se que a imprensa pode fazer um discurso mais completo e sensível 

– nota-se isso na reportagem de Roberto Cabrini. É possível estar mais próximo dos 

envolvidos, conhecer e contar suas histórias de maneira diferente e inovadora, praticar um 

jornalismo mais solidário, como Medina (2003) discorre em A arte de tecer o presente – 

Narrativa e Cotidiano:  

O exercício das narrativas, na trajetória humana, carrega consigo as 

dificuldades racionais (o aprendizado dos esquemas narrativos), 

intuitivas (o enriquecimento contínuo da sensibilidade, uma espécie 

de radar profundo para sentir o mundo) e operacionais (a ação do 

descrever-se e a dialogia numa escrita coletiva). (MEDINA, 2003, 

p. 48).  

 

Dessa maneira, o artigo se propõe a discorrer sobre o jornalismo investigativo e mostrar 

como ele mudou o jornalismo de televisão. A epistemologia jornalística – principalmente o 

tempo e a memória – será utilizada para a reflexão proposta desta obra, já que se pretende 

destacar linhas desta área que transforma e amplia a atividade noticiosa.   

 

Jornalismo de televisão 

A televisão brasileira é uma maneira de comunicação voltada para as massas, isso quer 

dizer que os profissionais dessa área lidam todos os dias com um público gigante. Dessa 

maneira, a linguagem na televisão precisa ser simples, e por essa razão, a mídia é acusada 

de ser superficial. Tal crítica também está ligada ao fato de 30 segundos em uma emissora 

aberta serem caros e essenciais dentro de uma programação.  
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Nos discursos midiáticos e também na programação das redes, os 

telejornais vendem credibilidade e atraem investimentos. Além 

disso, promovem uma experiência coletiva e cotidiana de nação. 

Ao representar os fatos sociais, constituem a realidade social e 

intervêm na expressão das identidades nacionais. Produzem um 

território simbólico de tamanho poder que ganhou, nas reflexões 

críticas sobre as mediações dos meios, o conceito de telerrealidade; 

um poder também comprovado financeiramente, apontando para os 

noticiários um surpreendente valor comercial. (BECKER apud 

GIDDENS, 2005, p. 54)  

 

Com o poder que possui, esse veículo de comunicação tem muita relevância econômica, 

além de política e social – em relação à opinião pública, por exemplo.  

No caso brasileiro, a TV não é apenas um veículo do sistema 

nacional de comunicação. Ela desfruta de um prestígio tão 

considerável que assume a condição de única via de acesso às 

notícias e ao entretenimento para grande parte da população.  

Vários fatores contribuíram para que a TV se tornasse mais 

importante no Brasil do que em outros países: a má distribuição da 

renda, a concentração da propriedade das emissoras, o baixo nível 

educacional, o regime totalitário nas décadas de 1960 e 70, a 

imposição de uma homogeneidade cultural e até mesmo a alta 

qualidade da nossa teledramaturgia. (REZENDE, 2000, p. 23) 

 

Por trabalhar com imagem, juntamente com a quantidade de público que conversa, o 

telejornalismo ganha força, pois ao mostrar uma gravação importante, gera impacto e 

demonstra sua hegemonia em provocar debates. ―Imagens também dão credibilidade e 

força à notícia, sobretudo às denúncias‖ (BISTANE e BACELLAR, 2010, p. 41). 

Por essa exposição, é preciso ter um cuidado maior com as fontes que são utilizadas 

diariamente nos jornais de TV. O interesse em ser conhecido pode atrapalhar o processo 

jornalístico, e por isso, passou-se a usar as câmeras escondidas ou microcâmeras. Tal uso é 

muito criticado e existem vários questionamentos se elas devem ser utilizadas ou não.  

Dinheiro, vaidade e poder são alguns dos motivos que levam as 

fontes a passar informações. Muitos escândalos que acompanhamos 

foram divulgados por desafetos dos acusados. (...) É preciso estar 

atento para não ser manipulado, não servir de instrumento para 

interesses pessoais nem exibir notícias falsas ou meias verdades. Se 

a apuração criteriosa de uma notícia é regra, quando conseguida 

com off a checagem precisa ser ainda mais rigorosa (BISTANE e 

BACELLAR, 2010, p. 56). 
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A publicização do fato, a repercussão e o grande público fazem a televisão um meio 

constantemente acusado de sensacionalista, até por suas questões comerciais e a busca 

incessante pela audiência nas grandes praças – principalmente São Paulo. O próprio 

telejornalismo é acusado de se exceder em muitos momentos, com destaque para aqueles 

formatos que se focam nas notícias policiais. Os jornais da televisão sempre trabalham 

entre a informação e o exagero.  

A partir disso posto, compreende-se as razões para que muitos setores da sociedade – como 

os pesquisadores – tenham preconceito contra a televisão. É um suporte extremamente 

importante para a nossa cultura e que gera muita repercussão, no entanto, ainda percebe-se 

pouca ousadia em sua produção. A linguagem televisiva tem muito que evoluir, e o 

jornalismo investigativo no telejornalismo a partir dos anos 90, pode ter ajudado a narrativa 

a se ampliar.  

 

 

Jornalismo Investigativo 

O jornalismo investigativo ganhou maior visibilidade depois da Segunda Guerra Mundial, 

nos Estados Unidos, principalmente em 1955. Segundo Sequeira (2005, apud Corteze e 

Santos (s/d)), entre os anos de 1964 e 1973, os jornalistas que estavam insatisfeitos com a 

Guerra do Vietnã começaram a publicar matérias denunciando a postura do governo norte-

americano diante do acontecimento.   

Porém, o que teve grande repercussão no mundo foi o caso Watergate, do ano de 1972 –

denúncia de uma escuta ilegal na sede do partido dos democratas norte-americanos, no 

edifício Watergate, em Washington, instalada por pessoas ligadas ao governo republicano 

do presidente da época, Richard Nixon.  

No Brasil, o jornalismo investigativo só apareceu de vez depos da ditadura mililtar, que 

durou entre os anos de 1964 e 1985. Segundo Fortes (2010), nessa época a imprensa 

brasileira estava sufocada e reprimida demasiasamente – ela não tinha liberdade para atuar 

fortemente contra os atos ilegais. ―Com a redemocratização do país, em 1985, os jornalistas 

começaram a respirar, a fugir do noticiário oficial e, finalmente, a buscar a melhor notícia – 

aquela que está escondida‖ (Fortes, 2010, p. 10). 

A partir disso, vários episódios marcam o jornalismo investigativo brasileiro, entre eles 

está o da Era Collor com diversas denúncias ao governo e o caso Tim Lopes, que foi 



106 
 

assassinado por traficantes da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, porque estava fazendo uma 

matéria denunciando os bailes funks promovidos por eles. 

Dessa forma, o jornalismo investigativo diferencia-se do jornalismo diário pelo fato de 

haver naquele um maior aprofundamento no processo de apuração e escrita da notícia. Ele 

tende a investigar casos de corrupção, ilegalidades em diversas esferas públicas e privadas. 

Diferentemente do jornalismo do dia a dia, em que por conta do tempo que se tem para 

escrever as matérias, os jornalistas em geral precisam ser mais objetivos e concisos na 

produção das mesmas. 

A reportagem, de fato, não prescinde de investigação. Mas o 

jornalismo investigativo é algo mais complexo, trabalhoso e 

perigoso. Não se assemelha com a rotina natural das redações. 

Exige talento, tempo, dinheiro, paciência e sorte (Fortes, 2010, p. 

10). 

 

Esse tipo de jornalismo também tende a ser mais bem visto pela sociedade – a reputação 

das empresas jornalísticas melhora. Quando uma matéria é publicada denunciando 

políticos, empresas, traficantes, a população passa a ver esses profissionais como 

importantes atores sociais, que trabalham em prol de um mundo mais justo. 

 

Nesse contexto, o jornalismo investigativo tem se imposto, 

primeiro, pela força de uns poucos profissionais realmente 

credenciados para o ofício, depois, pelo poder de coerção positiva 

que certas notícias impõem à auto-estima das redações, dos 

jornalistas e, não raras vezes, dos patrões (Fortes, 2010, p. 25). 

 

Porém, neste tipo de jornalismo há alguns fatores a serem considerados, entre eles, está a 

questão ética no processo de apuração da notícia, principalmente quando se fala da 

utilização de câmeras escondidas e microcamêras. Há jornalistas que condenam essa 

prática, porém há outros que a acham válida, pois consideram que estão trabalhando a 

favor da população e democratizando a informação e esses são alguns dos maiores deveres 

dos profissionais dessa área.   

O jornalismo investigativo, portanto, pode ser considerado uma área de difícil atuação, pois 

demanda tempo, com pesquisas de dados, apuração de fatos, entrevistas, porém tem uma 

grande credibilidade diante de seu público. São denúncias sociais, que fazem do jornalismo 

uma atividade reconhecida e com credibilidade. 
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Epistemologia do jornalismo 

 

Na era moderna, marcada por transformações das técnicas humanas e pelo domínio da 

natureza, a ciência era vista como a única forma de conhecimento. Os métodos científicos 

eram os parâmetros para a produção de saber, fazendo com que o jornalismo fosse 

conhecido como uma área que não produzia conhecimento e que contribuía apenas para a 

degradação do mesmo. 

Com o passar do tempo, outras perspectivas sobre o assunto surgiram demarcando o 

jornalismo como uma forma de conhecimento, que precisava ser reconhecido como tal. 

Robert Park, em um artigo publicado em 1940, define o jornalismo como uma área 

específica, que produz o conhecimento sobre a realidade. 

De acordo com Meditsch (1997), o sociólogo Robert Park coloca a notícia num nível 

intermediário entre a ciência e a história, ou seja, o jornalismo dialoga com ambos os 

campos do saber tanto em relação à profundidade de análise de algumas matérias, quanto à 

velocidade com que a profissão trabalha, deixando assim, sua produção na História. 

Outro fator que colabora para conceituar o jornalismo como uma forma de conhecimento é 

de o mesmo não só produzí-lo, mas também reproduzí-lo. Os profissionais da área, ao 

entrevistarem especialistas e escreverem as reportagens, estão transmitindo para a 

população o saber com uma linguagem mais fácil e acessível. 

Apesar de serem processos de apuração e escrita acelerados, por conta da necessidade de 

rapidez das redações jornalísticas, a imprensa é importante e usado como fonte para saber 

sobre passado. Ela registra o presente, a realidade ali imposta, e por isso é importante para 

a história e memória da sociedade.  

 

Os jornalistas fazem a memória, na medida em que é papel da 

mídia reter assuntos que, guardando identificação com o leitor, 

precisam ser permanentemente atualizados. Ao selecionar temas 

que devem ser lembrados e ao esquecer outros, produzem, a partir 

de critérios altamente subjetivos, uma espécie de classificação do 

mundo para o leitor (Barbosa, s/d). 

 

Ou seja, ao mesmo tempo em que a imprensa produz conhecimento ela também seleciona 

os fatos. A partir dos critérios de noticiabilidade, o jornalismo faz um recorte do mundo e 
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leva ao leitor o que acha mais importante, podendo ser considerado, portanto, ―o ser senhor 

da memória e do esquecimento‖ (Barbosa, s/d, apud Le Goff, 1986). 

Quando se pensa em memória, o tempo se faz presente. Em função da vontade do furo 

jornalístico, da pirâmide invertida, os profissionais da área precisam ser rápidos na hora de 

apurar os fatos e entregar as matérias.   Dessa forma, o jornalismo também trabalha com o 

tempo passado, presente e futuro. Ele traz contextos históricos, tem como principal 

característica a atualidade e também visa o que ainda está por vir – ele liga as pontas do 

tempo e cria a história.  

 

 

Contextualização da Somália 

A reportagem Somália: Diário das Trevas, veiculada pelo programa Conexão Repórter, de 

Roberto Cabrini, no SBT, destaca a situação atual desse país desde os aspectos políticos até 

os sociais. Pelo momento somali ser extremamente caótico, este artigo tem como objeto de 

reflexão a matéria que foi ao ar no dia 15 de abril de 2010 e reprisada em 27 de julho de 

2011.  

E, segundo Cabrini (2010), a colonização nunca foi oficial, mas o país recebeu influências 

da Inglaterra, Itália, Estados Unidos e França. O inglês e o italiano, inclusive, são línguas 

importantes e consideradas secundárias – estão abaixo do somali e do árabe. Aliás, desde 

que conseguiu a independência, em 1960, o Estado nunca obteve estabilidade política.  

É necessário pontuar que a Somália está em guerra civil desde 1991, ou seja, está 

completando 20 anos de conflitos. De acordo com Randig (2008), naquele ano, o ditador 

Siad Barre sofreu um golpe e foi retirado do poder. Ficou um vácuo político, mas ninguém 

que participou da articulação o substituiu ou fez a transição. Clãs rivais começaram a 

disputar influência nas cidades. As milícias também acabaram envolvidas no processo. A 

polícia, a educação, a saúde, a justiça e o Exército praticamente acabaram - ou funcionam 

em pouquíssimos lugares, com a menor qualidade possível.  

Em 1992, o Conselho de Segurança das Nações Unidas entrou em ação e os Estados 

Unidos enviaram soldados ao país, como rememorou Randig (2008). O fracasso foi 

retumbante, muitos americanos foram assassinados e as imagens chocaram o mundo. Isso 

fez com que a comunidade internacional se sentisse acuada e assustada com a ação dos 
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somalis, e isso prejudicou a Ruanda durante o genocídio, de 1994. A ajuda demorou a 

chegar.  

Seu retumbante fracasso, estigmatizado por imagens de corpos de 

soldados norte-americanos sendo arrastados por somalianos pelas 

ruas de Mogadíscio, teve um efeito tão forte sobre a opinião pública 

dos EUA que veio a afetar diretamente, por anos seguintes, a 

participação do país em crises internacionais (RANDIG, 2008, p. 

22). 

 

O Governo Federal de Transição foi reconhecido em 2004 pelo mundo, porém não tem, de 

fato, poder na Somália. Na mesma época, a União das Cortes Islâmicas conseguiu 

restabelecer a paz. No entanto, os Estados Unidos desconfiaram que houvesse um vínculo 

com a Al Qaeda e estimulou que a Etiópia invadisse o país vizinho. O invasor obteve 

sucesso, já que a União saiu do poder, e assim, o Governo de Transição pôde continuar seu 

processo. Contudo, ainda existem, em seu território, dezenas de focos da guerra civil.  

Além da instabilidade e recorrente dificuldade política, a Somália também enfrenta sérios 

problemas sociais. A seca é um deles, o que faz com que a produção agrícola seja 

extremamente baixa. E isso provoca um aumento gigante dos preços dos alimentos básicos. 

A fome, portanto, é comum, juntamente com a pobreza. Há poucos hospitais e o 

extremismo religioso impede que chegue ajuda à população. Os doentes mentais são 

acorrentados – para que se tenha controle deles -, o que desrespeita a ética médica, e 

principalmente, os direitos humanos.  

Nos campos de concentração, um no Quênia e outro na Etiópia, a situação também é 

crítica. Faltam lei e proteção às pessoas. A ação de piratas é constante e os motivos de sua 

ocorrência são obscuros e diversos, conforme está presente na reportagem de Cabrini 

(2010).  

Como foi citado, o extremismo religioso é outra característica da Somália, já que o grupo 

radical Al Shabaad está na guerra e é ligado à Al Qaeda. Aliás, o país exposto nesse texto e 

o Iêmen são apontados como os locais considerados como bases da facção de Osama Bin 

Laden, de acordo com Cabrini (2010). Esse radicalismo em relação aos costumes também 

choca o mundo e prejudica qualquer ajuda humanitária. Por exemplo, apedrejamentos, 

assassinatos em praça pública, a circuncisão feminina – quando o clitóris é retirado para a 

mulher não sentir prazer – são práticas aceitáveis e preservadas pelas tribos tradicionais.  
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Análise da Reportagem  

A matéria Somália: Diário das Trevas, veiculada pelo programa Conexão Repórter, de 

Roberto Cabrini, no SBT, demonstra o seu próprio significado pelas imagens que estão 

inseridas em sua edição. A matéria evidencia uma população somali extremamente pobre, 

esfomeada, com várias doenças – muitas que estão erradicadas em boa parte do mundo – e 

que tenta sobreviver no meio de uma guerra civil com mais cerca de vinte anos de 

existência.  

A situação social da Somália também desrespeita os direitos humanos, que alimentam 

grandes debates na comunidade internacional, já que foram buscados por muitos anos. 

Além disso, tornaram-se essenciais para uma qualidade de vida mínima as populações. No 

entanto, assegurar esses direito é importante, mas fazer com que eles existam é essencial. 

Porém, isso não ocorre no país africano, onde os doentes mentais são acorrentados nos 

hospícios e as pessoas são apedrejadas quando têm alguma atitude imoral.  

Tal questão já se relaciona com a formação e as práticas culturais. Entender esse 

desenvolvimento de costumes e crenças é complicado para os países do Ocidente e é 

necessário ter cuidado quando questionarmos esses hábitos. A reportagem de Roberto 

Cabrini mostra essa dificuldade em compreender e o respeito que precisamos construir com 

a cultura do outro.  

A matéria destaca para a fragilidade política da Somália, e conecta esse problema como o 

causador principal da pobreza, miséria, estado de guerra, a fome e as doenças. O Estado 

não possui poder, porque o grupo terrorista, no caso, a Al Qaeda, tem mais força e instala o 

medo. O governo não consegue controlar esses outros atores, não está presente como 

deveria estar.  

Esse panorama é mostrado por Roberto Cabrini, ou seja, o programa jornalístico traz ao 

público os principais problemas sociais, econômicos e políticos. E, inclui o passado e os 

principais acontecimentos que ocasionaram as mudanças no país.  

Com o fim da reportagem, o próprio telespectador consegue pensar em como será o futuro 

próximo do povo somali, pois a construção dessa edição do Conexão Repórter ajuda a 

formar um quadro da situação da população. ―Mas é importante ressaltar que o 

conhecimento, nesse caso, se dá no resultado, no produto: a notícia, baseada em 

informações corretas.‖ (TAMBOSI, 2005, p. 35) É construído um caminho entre o 

passado, o presente e o futuro. ―De um lado, todo presente carrega um conjunto de valores, 
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fatos, testemunhos, interpretações que são resultado do acúmulo do passado. De outro, o 

futuro existe como possibilidade, projeção, esperança, movimento em uma ou outra 

direção.‖ (KARAM, 2005, p. 76)  

A matéria respeita os preceitos jornalísticos, como a multiplicidade de fontes. O programa 

ouve diversas pessoas, desde aquelas que sofrem com a fome e as consequências da guerra 

civil instalada há 20 anos até o atual presidente da Somália, que assume sua falta de poder 

e força perante a população. E conta sobre a influência da Al Qaeda no país e como os 

piratas prejudicam ainda mais a situação geral.  

O governante, dessa maneira, deixa evidente como é emergencial que a comunidade 

internacional ajude a Somália e que a população está vivendo em uma situação-limite, ou 

seja, é um momento insuportável e de caos. Por causa disso, o restante do mundo não pode 

apenas assistir, mas fazer com que haja uma transformação política, econômica e social.  

Além da multiplicidade de entrevistas, Roberto Cabrini trata todas as fontes de igual para 

igual. É notável o respeito evidente entre as partes, independente da índole daquele que ele 

está conversando. O jornalista precisa ter essa consciência de que vai ter contato com 

pessoas de todos os tipos, mas que deve colocar sempre em primeiro lugar o respeito e 

manter a dignidade do outro.  

A produção noticiosa respeita a ética, portanto, e se posiciona abertamente. Cabrini não 

esconde que é extremamente necessário que alguma instituição tenha maior presença na 

Somália. No entanto, essa opinião não prejudica a informação, mas a complementa. A 

subjetividade existe, obviamente, porém, a transmissão dos fatos não deixa de ser 

confiável, porque a reportagem se sustenta sozinha.  

A realidade é aprofundada, juntamente com a complexidade do tema, e isso forma uma 

união entre o conhecimento de certos acontecimentos com a reflexão a respeito deles. 

Evidencia-se um jornalismo diferente, mais humano, completo e inteligente, onde o mais 

importante não é aquele distanciamento, mas juntar na mesma reportagem o que acontece 

em um país africano com aquilo que precisa ser discutido e pensado por todos nós.  

Por fim, a parte técnica também ajuda a ampliar a narrativa, já que as imagens são 

marcantes e transmitem uma angústia, além de mostrar como os somalis vivem. Dessa 

forma, emocionam os telespectadores do programa. A trilha sonora é um outro elemento 

que favorece a construção da reportagem, porque é na mesma linha subjetiva do que está 
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na tela e do texto falado pelo repórter, no caso, o jornalista Roberto Cabrini. O público, 

com isso, fica envolvido com a produção, já que isso também ocorreu com o profissional.  

 

A cobertura só se completa quando o descobrimento se realiza. 

Cobre-se para descobrir. Cobre-se para ―desencobrir‖. Esse 

processo passa por três fases: estranhamento (procedimento 

antropológico de saída de si por meio do qual o pesquisador tenta 

abstrair os seus valores, trocar de ―lente‖ ou simplesmente colocar 

de lado os seus pré-conceitos), ―entranhamento‖ (procedimento 

compreensivo e fenomenológico de empatia por meio do qual o 

pesquisador mergulha no universo do outro, tentando, na medida do 

possível, colocar-se no lugar desse outro para sentir aquilo que lhe 

escapa, viver uma experiência que não é a sua, praticar a diferença 

como repetição de uma vivência), e, por fim, ―desentranhamento‖ 

(procedimento por meio do qual o pesquisador sai do outro, volta a 

si, retoma os seus valores, afetado pelo objeto, e numa abordagem 

dialógica busca narrar o vivido como cronista do eu/outro). 

(SILVA, 2009, p. 14)  

 

A reportagem de Roberto Cabrini, a partir dessas características, deixa a sua marca na 

história – é uma forma de conhecimento, que traz o saber tanto para a população brasileira 

quanto chama a atenção do mundo para questão da África. Ao tratar a questão da Somália 

com complexidade e aprofundamento, a matéria pode tornar-se uma fonte de consulta, que 

contém itens importantes para a compreensão do país africano atualmente. ―Ao reproduzir 

o mundo sob a forma de narrativa, a televisão está construíndo a memória do presente para 

um futuro‖ (Barbosa, 1994, s/p). 

Principalmente quando se fala de um jornalismo investigativo, que além de trazer a 

atualidade, busca uma maior apuração dos fatos para denunciar o modo como a população 

somali vive. Roberto Cabrini vai além da pirâmide invertida, ele contextualiza para mostrar 

a realidade concreta de uma população que passa fome e que tem seus direitos humanos 

violados.  

 

O jornalismo investigativo é um grande aliado da sociedade. Essas 

reportagens vão muito além das pautas do cotidiano, elas precisam 

ter um caráter reflexivo, possuir comprovação para toda e qualquer 

informação. A investigação é a única maneira de tornar 

transparente e objetiva uma informação (Guzzo; Londero, 2010). 
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É o que exatamente o Roberto Cabrini faz na reportagem sobre a Somália, ele traz imagens 

que comprovam o que o mesmo está afirmando, tudo resultado de uma investigação 

minunciosa e profunda sobre o país. A reportagem se preocupa em fazer uma denúncia 

social, em prol de uma população que sofre há muitos anos e que tem uma baixa 

expectativa de vida. 

A reportagem de televisão Somália: Diário das Trevas traz, portanto, uma perspectiva 

diferenciada em relação a outras matérias do dia a dia e de outras mídias. Ela, por meio de 

imagens, edição, entrevistas, trilha sonora, aprofundamento, contextos históricos, apuração, 

projeções futuras, consegue mostrar partes da realidade do país – tornando-a uma matéria 

investigativa a partir do tempo presente, passado e futuro. Ela provoca um debate entre as 

pessoas que refletem de como é o mundo no continente chamado África. 

 

A informação do tipo jornalística, ao recompor no presente os 

mundos do passado e de buscar o presente para oferecer 

possibilidades de escolhas imediatas, torna-se estratégica para o 

conhecimento imediato e para as sociedades democráticas. (...) Ao 

acúmulo já reconhecido ao jornalismo diário, soma-se a 

necessidade de existir diferentes projetos que reconstituam e 

debatam o mundo imediato, o mundo presente. (Karam, 2005, s/p). 

 

Além disso, essa matéria chama a atenção do Estado para com a situação da Somália. Ela 

denuncia e faz com que as autoridades pelo menos vejam de uma forma mais aprofundada 

e contextualizada como está o país atualmente. A reportagem traz consigo uma grande 

carga de denúnca social fiscalizando as funções do governo diante de um lugar onde ele 

não tem força e nem é atuante. 

 

Considerações finais 

 

O jornalismo, portanto, pode ser considerado uma forma de conhecimento, visto que por 

noticiar fatos do presente, deixa sua marca na história – passado, e também interfere no 

futuro. Ele se torna uma fonte de consulta ao retratar a realidade vivida pelas pessoas 

daquele momento. 

Além do tipo de jornalismo que trabalha principalmente com o deadline das redações 

jornalísticas, utilizando as técnicas do lead, pirâmide invertida, há também aquele que se 
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diferencia pelo simples fato de se aprofundar mais na notícia. Ele vai atrás de diversas 

fontes, faz uma contextualização minunciosa, denuncia estruturas públicas e privadas, traz 

reflexões, emoções perante a realidade vivida por determinadas pessoas – esse é o 

jornalismo investigativo. 

 

De fato, o que dá conotação investigativa ao todo nada tem a ver 

com a rotina do noticário, mas com a perspectiva de coroá-lo com 

momentos de grand diferença – função que já foi primordialmente 

ligada ao furo, mas que cada vez mais está conectada a ações 

diferenciadas em áreas específicas do espaço público (...). (Fortes, 

2010, p. 15). 

 

E é o que faz Roberto Cabrini na reportagem televisiva Somália: Diário das Trevas, em 

que o mesmo procura contextualizar suas afirmações, aprofundar-se de verdade naquilo 

que está transmitindo ao telespectador. Ele opina sobre a situação do país, mas isso não 

interfere na credibilidade daquilo que o mesmo está passando - são posições subjetivas, 

mas condizentes com que está sendo mostrado. 

Ao fazer uma denúncia social, cobrando a ação do Estado perante aquela população que 

está morrendo de fome, de doença e que tem seus direitos primordiais e humanos violados, 

o repórter concretiza um jornalismo solidário, preocupado com as pessoas mais pobres da 

Somália. Ele vai aonde o governo não chega, mostra o que o governo não consegue muitas 

vezes não vê e nem quer melhorar e cobra do Estado mudanças efetivas no país africano.  
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RESUMO 

 

Em todos os jornais, existem formas de decidir se uma notícia é importante para 

determinado veículo ou não. Para isso, os jornalista utilizam-se dos critérios de 

noticiabilidade para definir qual é o grau de importância do acontecnimento. O Jornal da 

Globo, no caso da deposição do ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, escolheu 

vários deles para informar os telespectadores sobre o caso. Deste modo, o presente trabalho 

visa entender de que forma foi construído o newsmaking e os valores-notícia no caso 

Manuel Zelaya. 

 

PALAVRAS-CHAVE: newsmaking, noticiabilidade, Honduras 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A televisão se tornou, ao longo das décadas, o principal veículo de comunicação de 

massa brasileiro. Nos anos 50, Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, e não 

demorou muito para o telejornalismo surgir. No começo, como não tinha estilo próprio, o 

telejornalismo acabou adquirindo muitas características do rádio. 

Entre tantos telejornais e tantas notícias por eles transmitidas, esse artigo visa 

analisar a forma que o Jornal da Globo cobriu a deposição do ex-presidente de Honduras, 

Manuel Zelaya, e suas conseqüências, tanto nacionais quanto internacionais. 

Ao analisar os fatos noticiados no Jornal da Globo durante os meses de setembro e 

outubro de 2009, desde o dia 21/09 até o dia 23/10, percebe-se que a deposição de Zelaya 

se sobressaiu nas notícias.  
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2. O JORNAL DA GLOBO 

 

O Jornal da Globo estreou no dia 2 de abril de 1979, mesmo ano em que a emissora 

completava seu 14° aniversário. A proposta consistia em um noticiário para o fim de noite,  

baseado em análises, grandes reportagens, entrevistas e séries realizadas em estúdio.  

Em 1982, o jornal passou a ser apresentado de segunda a sexta-feira, às 23:15, com 

30 minutos de duração. Desde aí, diversos nomes do jornalismo brasileiro passaram pela 

bancada do jornal, tais como Jô Soares, Leila Cordeiro, Fátima Bernardes, William 

Bonner, Lílian Witte Fibe, Juca Kfouri, Alexandre Garcia, Joelmir Beting, Sandra 

Annenberg, Ana Paula Padrão, entre outros. Até que, em 2005, William Waack e Cristiane 

Pelajo assumem a bancada. 

Atualmente, os apresentadores do jornal são os mesmos e possuem Carlos Henrique 

Schroder como diretor responsável, Ali Kamel de diretor executivo, Ricardo Villela como 

editor-chefe e Jorge Sacramento de editor-executivo. Entre os colunistas, estão Arnaldo 

Jabor e Nelson Motta. 

O Jornal da Globo se difere dos outros telejornais pelo horário em que é exibido. O 

seu público é mais homogêneo do que o dos jornais transmitidos em horários considerados 

nobres, ou seja, das 19 às 22 horas, que concentram um maior número de pessoas 

assistindo televisão. Portanto, o JG atrai um público mais velho e que provavelmente não 

teve a oportunidade de assistir aos outros jornais exibidos durante o dia.  

Por esse motivo, segundo Bistane e Bacellar (2005), o grande desafio de um jornal 

noturno é dar notícias que, na maioria das vezes, começaram a se desenrolar mais cedo e já 

foram ao ar em outros telejornais durante o dia. Isto faz com que muitas notas cobertas 

sejam realizadas apenas para registrar a notícia.  

Com linguagem e estruturas fixas, o Jornal da Globo é um dos programas mais bem 

aceitos pelo telespectador do horário, sendo majoritariamente líder de audiência desde sua 

estréia. 

 

3. NEWSMAKING 

 

Segundo Wolf (1995), para compreender o processo de produção da notícia, é 

necessário fazer uma análise sobre os estudos dos processos produtivos nas comunicações 

de massa e os seus emissores.  
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Para o processo de seleção de notícia, existem duas teorias importantes: a do 

gatekeeper e de Kurt lewin. Ambas afirmam que, na seleção das notícias que serão 

publicadas no jornal, um indivíduo ou um grupo de pessoas, de acordo com princípios 

organizativos e institucionais, decidem se uma informação é importante ou não para ser 

divulgada em determinado veículo. 

Wolf (1995) diz que a abordagem do newsmaking consiste na articulação de dois 

limites, sendo o primeiro relacionado à cultura do profissional de jornalismo e o segundo 

aos processos produtivos e de organização do trabalho. Dessa forma, é criado um conjunto 

de critérios que definem a noticiabilidade de cada acontecimento. 

Já a noticiabilidade é composta por um conjunto de requisitos, instrumentos e 

operações com os quais os meios de comunicação lidam diariamente para conseguir definir 

o que vai virar notícia. A notícia, por sua vez, é produto de um processo que visa reunir e 

fornecer avaliações de tal modo que possa chamar a atenção e o interesse do público. 

Segundo Traquina (2008), a noticiabilidade é constituída de um conjunto de 

valores-notícia fundamentais e responsáveis pela escolha das matérias publicadas. Para 

Wolf (1995), os valores-notícia são critérios utilizados no decorrer de toda a produção da 

notícia e sua principal exigência é rotinizar a tarefa dos jornalistas. Portanto, são critérios 

de fácil aplicação, flexíveis e que retiram as incertezas durante o processo de seleção da 

informação. 

Stephens (1988 apud TRAQUINA, 2008: p 63) diz que os valores-notícia 

considerados básicos não costumam variar muito, mesmo com a passagem de épocas 

históricas. Com isso, surge a idéia de qualidades duradouras das notícias, como o 

extraordinário, o insólito, o atual, o ilegal, as guerras, calamidades, proeminência do ator e 

mortes. Desde o surgimento das ―folhas volantes‖ inglesas, depois o surgimento da ―penny 

press‖ até o crescimento dos telejornais, essas qualidades são facilmente encontradas.  

Segundo Traquina (2008), quando analisados de maneira acadêmica, os valores-

notícia são enumerados em doze: freqüência, ou seja, espaço e tempo necessários para o 

acontecimento ganhar significado e ser registrado; amplitude, que faz o acontecimento 

ultrapassar um limiar e ganhar visibilidade no meio noticioso; clareza, a qual, em maior 

quantidade, facilita a interpretação diante do acontecimento; significância, que diz respeito 

ao impacto do acontecimento ou a proximidade cultural; consonância, fator que liga o 

acontecimento com alguma pré-imagem mental; o inesperado, pois tem maiores chances de 
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chamar a atenção de alguém; continuidade, visto que, quando um acontecimento vira 

notícia, ele continuará a ser definido assim, mesmo que sua amplitude diminua; 

composição, responsável pelo equilíbrio nas notícias, diversificando os temas abordados; 

centro em nações de elite; centro em pessoas da elite, pois são consideradas mais 

importantes que as outras; personalização, ou seja, referenciar pessoas envolvidas nos 

acontecimentos e o negativo, que são mais inesperadas do que as positivas, mais 

consonantes, inequívocas e freqüentes. 

Um acontecimento será noticiável quando possuir a maior quantidade desses 

valores-notícia. 

Após uma análise desses acadêmicos, Traquina (2008) apresenta uma lista própria 

separada em duas categorias: valores-notícia de seleção – referentes aos critérios utilizados 

pelos jornalistas na escolha dos acontecimentos e subdivididos em substantivos (interesse 

como notícia) ou contextuais (produção da notícia) – e de construção, ou seja, estudo das 

qualidades da notícia. 

Sobre os critérios substantivos, os quais avaliam diretamente os acontecimentos, 

destacam-se alguns valores-notícias. Entre eles, está a morte, fundamental em relação ao 

negativismo, já exposto como valor-notícia; a notoriedade do ator principal, isto é, quanto 

maior for a importância hierárquica do sujeito envolvido no acontecimento, maior será o 

valor da notícia; proximidade, de importância geográfica e cultural; relevância, pois os 

acontecimentos importantes precisam ter um impacto na vida das pessoas, do país, da 

nação; novidade, questão central que dá importância e interesse para o que acontece pela 

primeira vez; tempo, que pode se conectar com a atualidade por ganchos; notabilidade, ou 

seja, visível e não sobre problemáticas; inesperado; conflito, com violência física ou 

simbólica; infração e o escândalo, que também eleva o jornalista ao policiamento já dito 

anteriormente. 

Quanto aos critérios contextuais, Traquina (2008) destaca como valores-notícia: 

disponibilidade, isto é, facilidade de cobrir o acontecimento; visualidade, ou seja, 

existência de elementos visuais, como filme ou fotografia; concorrência entre empresas 

jornalísticas, responsável pelo estimulo em busca de um furo de reportagem; e o dia 

noticioso, pois há uma concorrência entre os acontecimentos e faz com que se tenham dias 

ricos ou pobres em acontecimentos com valor-notícia. 
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Segundo Traquina (2008), a política editorial de determinadas empresas 

jornalísticas pode influenciar no processo de escolha dos acontecimentos, embora os 

valores-notícia façam parte de toda uma cultura e sejam partilhados por todos os 

jornalistas. Isso ganha explicação quando conclui que os valores-notícia não fazem parte da 

rotina jornalística. Além disso, a política editorial cria seções, espaços regulares e 

específicos, que alteram diretamente o produto jornalístico. 

Também é necessário considerar que os valores-notícia são mutáveis, já que as 

políticas editoriais, as mudanças de época e de localidade são levadas em conta no 

processo de seleção. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO GOLPE EM HONDURAS 

 

Estavam marcadas para novembro de 2009 as eleições políticas hondurenhas. 

Porém, em 28 de junho de 2009, Manuel Zelaya foi abordado pela polícia em casa e, logo 

depois, foi preso e levado para uma base aérea perto da cidade onde morava, Tegucigalpa. 

O fato é que Zelaya planejava acompanhar a apuração de uma consulta popular não-

vinculativa. Consulta essa que não havia sido aprovada pelo Poder Legislativo, muito 

menos pelo Judiciário. Essa apuração chegaria ao consenso sobre a existência de uma 

quarta urna nas eleições de novembro para a população decidir, com o poder do voto, se 

haveria ou não uma Assembleia Constituinte. Esse plebiscito, proibido pelas principais 

instâncias do país, foi realizado sob o olhar vingativo do Exército e da Aeronáutica. Isso 

porque nenhuma dessas forças apoiava Zelaya na realização desse plebiscito, já que fugia 

às regras da constituição – que proíbe realização de consulta popular 180 dias antes das 

eleições. 

Muito se comentava sobre a necessidade de Zelaya em obter a Constituinte, pois ele 

teria maior permanência no poder. Ao modelo Hugo Chávez, na Venezuela, Zelaya pediria, 

nas eleições, para que houvesse a possibilidade de ele se candidatar à reeleição. Logo, sob 

acusação de violação dos termos da constituição, Manuel Zelaya já não tinha o apoio de 

quem mais importava: os militares. Para muitos, designado assim, o Golpe Militar em 

Honduras foi dado, e Zelaya foi destituído do poder. Em seu lugar, o presidente do 

Congresso – que era contra as investidas de Zelaya -, Roberto Micheletti assumiu. 

Enquanto para alguns se tratava de um golpe militar extremamente intenso ocorrendo na 
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América Central, para o presidente de fato, Micheletti, a manobra era ―dentro dos trâmites 

da lei‖. Enquanto isso, sinais de televisão e de telefone iam sendo cortados.  

Na comunidade internacional, os olhos se voltavam para a manifestação dos 

Estados Unidos em relação ao golpe que, por sua vez, não reconheceu o governo como 

golpista. Portanto, oara os Estados Unidos, Presidente, para a diplomacia, era Manuel 

Zelaya. Obama dizia que era antidemocrático o fato de um Congresso destituir sem motivo 

claro o presidente eleito de forma democrática, a partir da opinião popular.  

O outro lado da história se apóia na própria Constituição Hondurenha. Segundo o 

seu artigo 5°, para que haja uma consulta eleitoral, dois terços do parlamento deve aprová-

la e ela deve ser organizada majoritariamente pelo Poder Judiciário. No caso do plebiscito 

que envolvia Zelaya, nem o Parlamento e nem o Poder Judiciário eram a favor. E, segundo 

o Ministério Público, Zelaya praticou, entre outros, o crime de ―Traição à Pátria‖. Segundo 

a Constituição, o crime se dá quando alguém usurpa vantagens dos outros poderes que 

envolvem o Estado. 

Mesmo com a eleição ―democrática‖ de Micheletti – que foi eleito pelo Parlamento 

no mesmo dia da prisão de Zelaya – , Honduras não deixou de ser expulso da OEA 

(Organização dos Estados Americanos) com 33 dos 34 votos possíveis.  

Muito se comentava sobre um modelo Chavista de poderio político. Zelaya 

pretendia, segundo algumas figuras importantes em Honduras, seguir os passos de Hugo 

Chávez e se perpetuar no poder por mais alguns mandatos.  

Historicamente, Honduras já é conhecida por ter passado por um longo período de 

ditadura militar que terminou com a eleição de uma Assembleia Constituinte em 1980. A 

promulgação da atual Constituição só se deu em 1982 e essa prevalece legislada até hoje. 

Mandado para a Costa Rica, Zelaya permaneceu longe dos burburinhos políticos 

que o cercavam logo após sua deposição em Honduras. Em setembro, era de conhecimento 

público que Zelaya estava em Nicarágua. Lá, ele tinha apoio aberto do governo local, além 

da Venezuela, Bolívia e Equador. Mas, em 21 de setembro é que a crise em Honduras 

tomou novos rumos. Zelaya entrou secretamente no seu país e refugiou-se na embaixada 

brasileira. Ao fazer isso, Zelaya jogou todas as atenções para a diplomacia brasileira.  

Segundo a assessoria do ex-presidente deposto, Zelaya e a mulher haviam ligado 

para um diplomata brasileiro pedindo abrigo na embaixada. Nisso, o diplomata teria 

contatado o Ministério das Relações Exteriores, que permitiu a ―visita‖ de Zelaya à 
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embaixada. Porém, já no mesmo dia em que a visita se tornou pública, o presidente 

brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, veio à mídia pronunciar que não tinha conhecimento 

dessa negociação com Zelaya, mas que daria total apoio enquanto pudesse. 

O ministro das relações exteriores, Celso Amorim, disse que, de forma alguma, 

havia uma negociação pela ida de Zelaya à embaixada. Ele também não soube qualificar o 

tempo que o ex-presidente permaneceria em abrigo na sede diplomática.  

Nos primeiros dias em que Zelaya permanecia na embaixada, o que se temia era 

uma invasão violenta por parte do governo local na embaixada brasileira. Celso Amorim 

chegou até a chamar uma reunião excepcional do conselho de segurança da ONU para 

decidir sobre a situação. Lula, questionado sobre a segurança dos funcionários da 

embaixada e da própria população hondurenha que se propunha a manifestações e protestos 

frente à Zelaya, disse que esperava que os golpistas não mexessem na embaixada 

brasileira. E foi além: ―Se gosta ou não gosta, na eleição você troca, o que não pode é 

aceitar o fato de um golpista se achar no direito de ser presidente e de disputar as eleições.‖ 

O presidente de fato, Roberto Micheletti, já havia anunciado desde a entrada de 

Zelaya no país, que entraria em vigor o toque de recolher, mas a população reivindicou o 

toque e tentava permanecer frente à embaixada durante toda a noite. Seguidores de Zelaya 

acabaram sendo dispersos por bombas de gás lacrimogêneo e jatos d‘água.  

Em novos confrontos com os militares, manifestantes protestaram nas ruas contra o 

toque de recolher. Mercados também foram saqueados e agências bancárias foram 

destruídas. Devido à situação de extrema violência que se encontrava o país, Micheletti 

suspendeu o toque de recolher para que as pessoas pudessem reabastecer seus 

mantimentos. Com uma morte já confirmada, Micheletti já se viu obrigado a abrandar seu 

discurso. Zelaya também já havia dito que estava ali para conversar. Porém, Micheletti já 

avisava, de antemão, que não devolveria o poder de maneira alguma para Zelaya.  

O apoio de Chávez não ficou só na especulação. O governo golpista de Honduras 

afirmou que o governo venezuelano enviou aviões militares para intimidá-lo ou invadi-lo. 

Assim, Micheletti acusou os governos da região de fornecer apoio logístico e financeiro à 

Zelaya. Chávez também disse que sabia do plano de Zelaya de voltar ao país e que ajudou 

a despistar as autoridades hondurenhas dando falsas informações sobre a viagem. 

No final de setembro, surgiu a primeira proposta feita por líderes empresariais que 

apoiaram a deposição de Zelaya. A Associação Nacional dos Industriais previu a 
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restituição de Zelaya ao poder e que ele fosse imediatamente submetido a um julgamento 

pela acusação de ter desrespeitado a constituição para tentar permanecer ao poder. 

Micheletti analisou a proposta, mas fez questão de afirmar que seu governo não incitava a 

violência por mais que os militares que protegiam a realização do toque de recolher 

incitassem.  

Enquanto isso, a diplomacia brasileira deixava a situação do jeito que estava. Até 

porque os próprios parlamentares, que antes apoiavam a decisão de manter Zelaya na 

embaixada, já não concordavam com aquela situação. 

O governo interino de Micheletti passou a enfrentar cada vez mais pressão por parte 

da comunidade internacional, dos parlamentares e de empresários para que restabelecesse 

as liberdades civis e negociasse um fim para a crise. Protestos cada vez mais violentos e 

militares ilustraram as tensões nas ruas de Tegucigalpa. 

 Deste modo, foram realizadas eleições diretas para presidente, e Porfírio Lobo 

ganhou. Com sua autorização, Manuel Zelaya deixou a embaixada brasileira e viajou para 

a República Dominicana, com um discurso de que um dia voltaria ao poder. 

 

5. ANÁLISE DO NEWSMAKING NA COBERTURA DO ACONTECIMENTO 

 

Como explica Traquina (2008), dentro de qualquer mídia há pretensões maiores 

para determinados assunto e indiferença em relação a outros. Quando o, até então, 

presidente de Honduras, Manuel Zelaya, foi preso em casa e mandado à Costa Rica, a 

aquisição e transmissão de qualquer notícia sobre o assunto já eram considerados 

necessários. A partir do momento em que o tema se aproxima dos brasileiros, a informação 

se torna absolutamente plausível a nível nacional. O fato é que, quando Manuel Zelaya 

voltou ilegalmente para Honduras e se refugiou na embaixada brasileira, os olhos da 

imprensa brasileira se viram propensos à crise que já assolava o país caribenho há alguns 

meses.  

Traquina (2008) afirma que os valores-notícia perpassam todo o processo de 

produção jornalística, ou seja, no processo de seleção dos acontecimentos e no processo de 

elaboração da notícia, isto é, no seu processo de construção. Assim, eles que orientaram a 

publicação de acontecimentos como as notícias sobre Honduras. Graças a essa cobertura 
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intensa do fato é que se faz necessária uma análise editorial da linguagem e da técnica 

utilizada pelo telejornal. 

Nos primeiros dias em que Zelaya esteve ―hospedado‖ na embaixada brasileira, o 

telejornal ainda não tinha, sequer, correspondente em Honduras. Fazia suas pequenas 

matérias a partir do material fornecido pelas agências de notícias internacionais. Com uma 

intensa exploração do caso, já no dia 21 de setembro, a reportagem dava o tom daquilo que 

seria visto nos próximos dias, até a aparente estabilização do acontecimento.  

A curva de noticiabilidade representada em muitos acontecimentos massivamente 

explorados pela mídia é perceptível em um período de 10 dias. Desde o dia 21 até o dia 

01/10, exibiram-se reportagens e transmitiram-se informações completas sobre a situação 

política de Honduras, assim como o estado diplomático brasileiro e a visibilidade que a 

comunidade internacional vinha tendo quanto à diplomacia de Lula. 

O apoio incondicional do governo à estadia de Zelaya na representação diplomática 

não era, evidentemente, apoiado pela linha editorial que o Jornal da Globo tende a seguir. 

Willian Wack, apresentador juntamente com Christiane Pelajo,  pronunciou algumas 

palavras antes da primeira reportagem sobre o Golpe e o fato de Zelaya estar envolvendo a 

diplomacia brasileira. Ele afirmou que o fato de o governo brasileiro dizer que não tinha 

conhecimento sobre a possível ida de Zelaya para a embaixada não mudava a situação 

diplomática em que o Brasil estava se metendo. Disse, ainda, que Zelaya se considerava 

―integrante da turma de Hugo Chávez, Evo Morales e Rafael Correa‖, insinuando que os 

interesses de Zelaya não eram nada democráticos.  

Alguns autores já discorreram sobre o fato da imparcialidade jornalística. Muitos 

afirmam que a própria mídia tem relações de interesse mútuo com empresas e instituições 

políticas. Segundo Alfredo Vizeu e João Carlor Correia, 

 

A imagem que a mídia constrói da realidade é resultado de uma 

atividade profissional de mediação vinculada a uma organização que 

se dedica basicamente a interpretar a realidade social e mediar os que 

fazem parte do espetáculo mundano e o público. Compartilhamos a 

afirmação de Gomis (1991) e consideramos que a mídia não só 

transmite, mas prepara e apresenta uma realidade dentro das normas 

e das regras do campo jornalístico. (VIZEU, 2008: 13) 
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Indubitavelmente, essa atividade profissional mencionada seguiu ascendente 

conforme, segundo o telejornal, a situação se intensificava. Já no dia 23 de setembro, a 

equipe do Jornal da Globo em Honduras já estava montada, e as reportagens eram cada vez 

mais redundantes, pois apenas repetia os mesmo acontecimentos que se passavam já no 

último dia. Protestos, feridos e sondagens políticas e diplomáticas quanto ao destino de 

Zelaya e de Micheletti – o presidente eleito provisoriamente pelo Parlamento – eram o 

cerne das reportagens transmitidas pelo Jornal da Globo. 

Todo o newsmaking que envolveu o Golpe em Honduras se deu porque houve 

interesse do veículo em transmitir tais notícias. O critério de noticiabilidade se espelhou no 

fato de que além de ser um Golpe de Estado, onde estavam envolvidas a democracia e a 

soberania política interna de uma nação, havia também o envolvimento brasileiro no caso. 

A questão de Zelaya passar semanas na embaixada brasileira tornou o acontecimento 

impossível de não se noticiar. Para Mauro Wolf, 

 

A abordagem sobre newsmaking articula-se, principalmente, dentro de dois 

limites: a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e 

dos processos produtivos. As conexões e as relações existentes entre os dois 

aspectos constituem o ponto central deste tipo de pesquisa (...). Estabelece-

se, assim, um conjunto de critérios de relevância que definem a 

noticiabilidade de cada acontecimento, isto é, a sua aptidão para ser 

transformado em notícia. Neste quadro, a ligação entre características da 

organização do trabalho nos órgãos de comunicação de massa e elementos 

da cultura profissional, é absolutamente estreita e vinculativa, o que define, 

precisamente, o conjunto de características que os acontecimentos devem 

possuir para poderem ser transformados em notícias. (WOLF, 1965, p.169) 

 

Nota-se que, talvez no caso de Honduras, não tenha havido tanta preocupação 

técnica ou tanta escolha quanto ao critério de valor-notícia. Nesse caso, o desenrolar do 

fato é que desenvolveu as reportagens e a pertinência delas. O Jornal da Globo manteve, 

durante todo o período analisado, o tom crítico e não deixou de demonstrar – mesmo que já 

tivesse demonstrado no dia anterior – a repetida situação de sítio em que se encontrava 

Honduras. Ele seguiu à risca as notas enviadas pelo governo à imprensa e buscou 

informações extra-oficiais com órgãos alternativos, com Manuel Zelaya ou até mesmo com 

pessoas que estivessem diretamente ligadas a ele.  

O gosto pelo inesperado na cobertura jornalística de que trata Nelson Traquina 

(2008) esteve evidente durante toda a cobertura. Entrevistas com civis que manifestassem o 
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desgosto pela situação estarrecedora do país faziam parte do desejo do repórter de 

demonstrar o estado de Honduras. Pessoas desesperadas, que foram diretamente atingidas 

pelo fechamento das fronteiras com El Salvador; manifestantes inconformados com a 

antidemocracia praticada por Micheletti ou com a coragem de Zelaya em voltar depois de 

tudo; crianças correndo das bombas de gás lacrimogêneo e dos jatos d‘água, entre outros. 

Tudo isso está envolvido no conceito de espetacularização da notícia ou ―showrnalismo‖ 

de que trata José Arbex Júnior (2001). 

Foi possível notar, durante o período em que se tratou do Golpe, uma diminuição na 

intensidade com que ele foi abordado. De início, matérias grandes, passando por também 

grandes reportagens feitas pelos próprios repórteres já em Honduras, até os últimos dias, 

quando apenas o repórter dava as últimas informações sobre o estado em que se encontrava 

o país. Como não houve fatos novos, a transmissão se tornou, cada vez mais, redundante. 

Com isso,o processo de seleção, criação e divulgação da notícia foi, aos poucos, perdendo 

a relevância. 

Com a permanência de Manuel Zelaya na embaixada e a proeminência de que não 

haveria tão cedo um acordo entre ambas as partes, não só o telejornal aqui abordado, como 

outras inúmeras mídias deram menos ou nenhuma atenção ao caso. De outubro em diante, 

pouco se falou sobre o Golpe em Honduras.  

No Jornalismo, não há quem decida o momento certo em que uma matéria deve ou 

não entrar, ou uma pauta deve ou não cair. O fato é que o unwetl é que rege os valores-

notícia e, consequentemente, o newsmaking do acontecimento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notavelmente, o processo de análise do telejornal escolhido foi muito mais 

complexo do que um único tema. O que se pôde fazer foi discorrer conceitualmente sobre 

algumas características, que são recorrentes em todas as publicações jornalísticas. 

A partir dessa análise, observou-se que o fator ―proximidade‖ conta muito e é o 

valor-notícia mais importante no processo de seleção dos acontecimentos. 

Assim, foi com a vinda de Manuel Zelaya ao Brasil que o Golpe Militar em 

Honduras ganhou a mídia nacional e o interesse público. Porém, em todo acontecimento, 

há um início, um desenvolvimento, e um final, ou seja, o newsmaking. 
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Não seria diferente com o Jornal da Globo. Apesar de adotar uma política editorial 

contra a permanência de Zelaya no Brasil, o telejornal não deixou de noticiar nada que 

aconteceu no país e o seu desenrolar. 

Entretanto, aos poucos, o caso foi se resolvendo, e o Jornal da Globo também 

passou a dar prioridade a outras notícias, que possuíam, se não o mesmo, mas outros 

valores-notícia, tão importantes quanto a proximidade. Assim, o caso Honduras sumiu das 

telas das televisões e deu lugar a outras reportagens. 

Portanto, percebeu-se, por meio dessa análise, que todas as notícias que são 

selecionadas através dos valores-notícias possuem um newsmaking, já que nenhum 

acontecimento permanece muito tempo na mídia, dando lugar a outras notícias, 

consequentemente, mais atuais. 
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RESUMO 

 

Visto que uma das condições para a consolidação da sociedade democrática é a atuação 

crítica e responsável da imprensa, o debate constante em torno da formação de jornalistas 

faz-se extremamente necessário. Este trabalho pretendeu discutir uma parte significativa do 

processo de construção desse profissional – cuja formação específica ainda não é um 

consenso – apoiando-se em questões inerentes ao fazer jornalístico, que permeiam a 

profissão: articulações e divergências entre academia e mercado; ética; técnica; direito 

social à informação; ethos jornalístico. Para isso, realizamos a interação entre teoria e 

prática a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica, e de entrevistas com oito jornalistas 

formados e não formados, que expuseram os argumentos favoráveis e contrários à 

graduação e discorreram sobre jornalismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo, jornalista, formação, atuação profissional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma sociedade democrática implica, necessariamente, na atuação crítica e 

responsável da imprensa. A qualidade da democracia, portanto, tem relação direta com a 

formação de seus jornalistas. O objetivo do presente trabalho é discutir uma parte 

significativa do processo de construção desse profissional – o papel, a relevância (ou não) 

do curso de graduação em jornalismo  para a prática jornalística, tendo como pano de 

fundo algumas temáticas inerentes ao fazer jornalístico que permeiam as escolhas e 

interferem no exercício da profissão: convergências e divergências entre academia e 

mercado; ética; técnica; direito social à informação; ethos jornalístico.  

A partir da articulação de vozes de jornalistas que conquistaram reconhecimento no 

meio e de pesquisadores desse campo do saber, pretendemos entender, por exemplo, que 
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tipo de jornalismo a academia pretende tornar possível? Quais são os valores que defende? 

Qual a viabilidade de aplicar os preceitos éticos, teóricos e técnicos aprendidos nas salas de 

aula à realidade do mercado? O que significa ser um jornalista ético? Quais os valores que 

devem orientar o trabalho jornalístico? Como tais valores são internalizados? Quais os 

recursos técnicos que norteiam a produção de uma matéria? Como e onde desenvolvê-los?  

 Mesmo com o crescimento do número de cursos no Brasil e com a queda da 

exigência do diploma em 2009, ainda não existe um consenso a respeito da necessidade da 

formação universitária em jornalismo para o exercício da profissão. Essa questão, tão 

antiga e ao mesmo tempo tão atual, já rendeu e rende muita discussão por parte de 

profissionais, professores universitários, alunos e pela população em geral.  

  É praticamente impossível discorrer sobre a importância (ou não) do curso de 

jornalismo sem adentrar nos terrenos de discussões ainda mais densas e complexas: a 

concepção de jornalismo que orienta – ou deveria orientar – a prática profissional; o papel 

do jornalista na sociedade, as questões éticas e técnicas que permeiam a profissão. Somente 

a partir de tais reflexões, faz sentido questionar a validade da graduação.   

Embora não haja uma verdade pronta e acabada, a reflexão constante é 

imprescindível para aprimorar o fazer jornalístico. Como dito anteriormente, não existe 

democracia sem uma imprensa crítica e responsável, e uma imprensa crítica e responsável 

exige jornalistas com as mesmas características.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 CONCEPÇÕES DE JORNALISMO 

A importância da informação para a vida em sociedade é tema exaustivamente 

abordado por inúmeros autores. Os meios de comunicação fazem a ponte entre os 

indivíduos e aquilo que lhes foge ao alcance, seja por razões econômicas, geográficas, 

temporais, sociais. As pessoas se informam a partir das relações interpessoais, e, 

principalmente, a partir de jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Com base nos 

conteúdos ali disponibilizados, é possível se reconhecer como membro da sociedade; é 

possível reunir os elementos necessários para construir uma percepção acerca dos 

acontecimentos; é possível entrar em contato com uma realidade até então desconhecida.  

Para Cornu (2008, p. 8), informar é ―[...] tratar uma informação visando torná-la 
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significativa para outra pessoa ou várias. Informação, no sentido corrente, compreende ao 

mesmo tempo um conteúdo e uma forma, bem como sua transmissão, sua comunicação‖. 

Os jornalistas desempenham, portanto, um trabalho de grande responsabilidade 

social. Além de articular os inúmeros discursos da atualidade, apresentam o mundo por 

meio das notícias (cuja matéria prima é a informação) e reconstroem a realidade de forma 

simbólica. Os indivíduos pautam grande parte de suas ações e decisões justamente no 

contato com essa realidade simbólica.  

Kunczik (1997, p. 12) coloca que o ―jornalismo competente, responsável e crítico 

constitui um apoio importante para a implantação de programas de desenvolvimento e 

promoção da democracia‖. O autor elenca algumas funções desse profissional. Em uma 

sociedade democrática, a de mediar, facilitar a comunicação entre os diferentes grupos da 

sociedade é a mais importante. Mas também atribui ao jornalista o papel de antecipar novas 

ideias e trazê-las ao conhecimento do público, bem como o de divulgar o conhecimento 

―que é a vinculação do depósito de conhecimento teórico com as diferentes esferas da 

sociedade onde se pode colocá-lo em prática‖ (KUNCZIK, 1997, p. 102).  

Alinhados a esse raciocínio, Dib, Aguiar e Barreto entendem que  

O jornalismo é um instrumento político imprescindível para o 

avanço da democracia no país, pois a informação jornalística é um 

dos dispositivos simbólicos que cria as condições de possibilidade 

para a sociedade ter capacidade de se autogovernar e atuar 

politicamente (DIB; AGUIAR; BARRETO, 2010, p. 11). 

 

Embora a imprensa e o trabalho jornalístico tenham sofrido mudanças significativas 

ao longo de sua existência, Kovach e Rosenstiel (2003, p. 30) defendem que sua essência 

mantivera-se a mesma.  ―Apesar de todas as mudanças na velocidade, técnicas, e a natureza 

da difusão das notícias, sempre existiram uma teoria e uma filosofia claras do jornalismo, 

que fluem da própria função das notícias‖. De acordo com os autores, ―a principal 

finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam pra 

serem livres e se autogovernar‖ (2003, p. 31). Ressaltam ainda que a imprensa é 

fundamental para a constituição de comunidades, com linguagem e conhecimentos 

partilhados. Os indivíduos se reconhecem como membros de um determinado grupo social 

também a partir das informações publicadas nos diferentes meios de comunicação.  
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O modelo ocidental de jornalismo objetiva uma imprensa marcada pela 

independência em relação ao Estado e aos poderes, sendo livre para questionar o Estado e 

as instituições sem sofrer qualquer forma ou ameaça de repressão. Ideologicamente, as 

únicas limitações enfrentadas pelos jornalistas residiriam nas leis, na ética e na deontologia 

da profissão (SOUSA, 1999).  

O campo jornalístico configurar-se-ia assim, teoricamente, como 

uma espécie de ágora, ou seja, como uma espécie de espaço público 

onde se ouviriam e, por vezes, onde se degladiariam as diferentes 

correntes de opinião. Nessas últimas ocasiões, o jornalismo 

funcionaria como uma arena pública (SOUSA, 1999, s/p). 

 

Crítico do modelo hegemônico de jornalismo que proclama-se como um retrato fiel 

da realidade, Pereira Junior (2006, p. 14) afirma que as notícias são uma ―leitura sobre e 

não do mundo‖ (2006, p. 14, grifo do autor). Tal modelo pretende, a qualquer custo, anular 

ou camuflar a presença da subjetividade do jornalista, bem como os vestígios dos ideais 

defendidos pelos veículos de comunicação.  

 O jornalismo, para o autor, é uma construção coletiva, cuja essência é realizar o 

resgate social e humano; uma ferramenta para que a sociedade conheça seus direitos e 

adquira subsídios para tomar suas decisões e agir no mundo. Por trás da notícia, 

encontram-se uma série de valores, procedimentos, escolhas, adequações, 

recontextualizações, percepções – dessa forma, ela tem de ser encarada como uma versão 

do fato, e não o fato em si. ―Os acontecimentos são, assim, produtos de estratégias. […] 

Para ‗acontecer‘, a ‗realidade‘ tem de ser embalada, codificada, alvo de decisões e 

exclusões, produto de procedimentos e movimentos de todo modo arbitrários‖ (PEREIRA 

JUNIOR, 2006, p. 25, aspas do autor). O profissional realiza um trabalho de intérprete, que 

atribui sentido e organiza o encadeamento de eventos que deram origem ao fato (2006, p. 

29). É uma realidade sim, mas uma realidade simbólica. 

 O modelo de jornalismo que pretende se afirmar como espelho da realidade, cujo 

paradigma é a imparcialidade e a objetividade a qualquer custo, vem sendo bombardeado 

por críticas e questionamentos que colocam em cheque tamanha ambição. Parece consenso 

entre os estudiosos do jornalismo: a notícia é permeada por diversos fatores antes, durante 

e após o processo de sua construção. O jornalista imprime no texto (seja ele verbal ou 
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imagético) valores pessoais, valores da empresa para a qual trabalha; lança sobre o 

acontecimento um olhar próprio, baseado em seus filtros e percepções.  

Quando jornalistas falam em realidade, fatos ou acontecimentos, 

estão na prática falando de ‗construção‘, de reprodução simbólica. 

Estamos num território em que a certeza dos resultados deixa de ser 

concreta. Se tudo é versão, como confiar nas evidências relatadas 

por esse desconhecido chamado repórter, essa entidade, tão 

demasiado humana, chamado de veículo de comunicação? 

(PEREIRA JUNIOR, 2006,  p. 33, aspas do autor). 

 

 A citação de Pereira Junior é pertinente para adentrar em um outro terreno da práxis 

jornalística referente aos códigos de ética da profissão, a deontologia – os deveres, os 

princípios, os fundamentos, os valores morais que devem orientar o jornalista em seu 

trabalho. Quando se reconhece que a notícia resulta da complexa interação entre inúmeros 

elementos, o debate é necessário para se estabelecer os contornos da profissão, as 

obrigações do jornalista junto às suas fontes, aos seus empregadores e, acima de tudo, junto 

à sociedade.  

 

2.2 A DEONTOLOGIA DO JORNALISMO 

 Frente à mencionada relevância social do trabalho jornalístico e das variáveis que 

permeiam a produção da notícia, faz todo o sentido pensar sobre o código de valores, 

condutas e comportamentos que devem nortear os profissionais. Se o jornalismo é, de certa 

forma, uma ―porta de entrada‖ aos acontecimentos que dá suporte para os indivíduos se 

orientarem, tomarem decisões e agirem no mundo, a prática profissional tem de ser 

extremamente responsável, criteriosa, cuidadosa e fundamentada em preceitos éticos que 

assegurem, pelo menos em parte, o cumprimento dos ideais do jornalismo.  

Não é exagero dizer que grande parte do que chamamos de 

realidade nos chega pelos meios de comunicação. […] Atualmente 

a mídia ocupa lugar central na vida de todos. Ajuda a moldar nosso 

imaginário, estabelecer prioridades, decidir e descartar opções. Essa 

onipresença não comporta apenas um poder avassalador de 

formação de opiniões, de registro da história recente ou de 

definições de relevâncias sociais. O poder dessa centralidade traz 

também muitas preocupações de natureza moral e ética. Onde 

ficam os limites, afinal? (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 10). 
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 De acordo com Cornu (1998, p. 21), a constituição de uma ética normativa iniciou-

se na segunda metade do século XIX, quando o jornalismo ganhou status de profissão. O 

movimento foi percebido na França, onde ocorreram as primeiras associações profissionais 

e debates em torno do reconhecimento legal da liberdade de imprensa. Nos Estados Unidos 

e no Reino Unido, os códigos de ética ganharam corpo em função de dois fatores:  

a defesa da profissão jornalística numa imprensa cada vez menos 

artesanal e sempre mais industrial; a formulação de regras 

objetivando preservar os jornais (e os jornalistas) das intervenções 

estatais, bem como das sentenças judiciais, pelo respeito de uma 

disciplina interna livremente adotada (CORNU, 1998, p. 22).  

 

Dentre alguns dos temas básicos relativos aos deveres dos jornalistas, Cornu 

aponta: 

a liberdade de expressão e de crítica, como também a defesa de tais 

direitos; a proteção da independência e integridade profissionais 

dos jornalistas, pela não-aceitação de quaisquer vantagens materiais 

ou morais, ou qualquer influência exterior sobre o trabalho 

jornalístico, bem como pelo reconhecimento de uma cláusula de 

consciência; o respeito à verdade na busca e elaboração da 

informação; a utilização de meios legítimos na busca dessa 

informação; o devido respeito às fontes e pessoas, parte do objeto 

da informação, bem como o respeito ao direito autoral e às regras 

em matérias de citação; o igual tratamento das pessoas, evitando 

qualquer forma de discriminação (CORNU, 1998, p. 44). 

 

A premissa fundamental dos deveres dos jornalistas baseia-se na concepção de 

informação como bem público e um direito essencial aos indivíduos. ―Desse princípio 

decorre o direito do público de ‗conhecer os fatos e opiniões‘, que legitima a atividade 

jornalística na sociedade e do qual, por sua vez, decorrem os deveres e direitos do 

profissional‖ (CORNU, 1998, p. 45, aspas do autor).  

 No Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas, criado em 1985, foi reformulado em 

agosto de 2007. Embora discorra sobre a conduta dos jornalistas brasileiros 

especificamente, é possível notar um eixo comum entre outros autores que estudam a 

deontologia da profissão.  

Kovach e Rosenstiel enumeram alguns dos elementos básicos do jornalismo que 

implicam em uma série de comportamentos e atitudes ligados à ética profissional.  

A primeira obrigação do jornalista é com a verdade; sua primeira 

lealdade é com os cidadãos; sua essência é a disciplina da 
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verificação; seus praticantes devem manter independência daqueles 

a quem cobrem; o jornalismo deve ser um monitor independente do 

poder; o jornalismo deve abrir espaço para a crítica e o 

compromisso público; o jornalismo deve empenhar-se para 

apresentar o que é significativo de forma interessante e relevante; o 

jornalismo deve apresentar as notícias de forma compreensível e 

proporcional; os jornalistas devem ser livres para trabalhar de 

acordo com sua consciência (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 

22).  

 

Kunczik menciona em sua obra os dez princípios profissionais do jornalismo 

defendidos por Noelle-Neumann e Schulz (1971), que, segundo o autor, podem ser 

considerados internacionalmente válidos, apesar da possibilidade de interpretações 

variadas. São eles: 

Consciência do jornalista no cumprimento de sua tarefa a serviço 

do público; preservação da independência interna e externa; adoção 

dos direitos humanos, especialmente o direito básico da liberdade 

de palavra, de imprensa e de radiodifusão; tolerância para com 

outras nacionalidades, raças e religiões, adoção da paz e 

compreensão entre os povos; respeito pela verdade, informação 

confiável ao público mediante verificação das fontes de notícia, 

retificação das notícias errôneas; preservação da confidencialidade 

profissional, na qual repousa a confiança no jornalista; respeito pela 

vida privada e pela intimidade pessoal; nenhuma crítica 

difamatória, a menos que o interesse público a justifique; nenhuma 

exaltação à violência, à brutalidade, à imoralidade, consideração da 

situação especial dos jovens; nível de educação proporcional à alta 

responsabilidade do jornalista (NOELLE-NEUMANN; SCHULZ, 

1971 apud KUNCZIK, 1997, p. 111).  

 

Kovach e Rosenstiel, jornalistas americanos, alicerçam suas proposições no 

jornalismo praticado nos Estados Unidos; Noelle-Neumann e Schulz, autores alemães, 

partem da observação do jornalismo germânico para sugerir tais condutas éticas, assim 

como o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros segue as particularidades do jornalismo 

aqui praticado. Há, no entanto, muitos pontos comuns entre eles, pois há uma visão 

partilhada sobre a essência da atividade jornalística.  

As exigências de verdade, objetividade, exatidão são comuns a 

todos os códigos. Elas são de importância central. A verdade é o 

valor fundamental da informação. Todavia, esse valor é colocado 

em relação, explícita ou implicitamente, com uma constelação de 

outros valores, permanentes ou variáveis: o respeito da dignidade 

humana, o serviço à democracia, a emancipação de um povo, o 
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progresso de uma nação, a respeitabilidade de um regime... A 

verdade, nos códigos deontológicos, traz a marca de ideologia, da 

política, da história (CORNU, 1998, p. 106).  

 

 

2.3 A DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO SUPERIOR EM JORNALISMO 

O último princípio profissional relativo ao jornalismo sugerido por Noelle-

Neumann e Schulz menciona o ―nível de educação proporcional à alta responsabilidade do 

jornalista‖ (apud KUNCZIK, 1997, p. 111). Aqui, já há pistas da importância de um grau 

elevado de conhecimento para o exercício da profissão, tendo em vista sua dimensão 

social. Os autores, porém, não se referem à formação específica em jornalismo.  

Existem posicionamentos opostos sobre essa questão; porém parece haver um 

consenso no sentido de que ―a formação de jornalistas é de interesse da sociedade. Uma 

sociedade democrática possui uma imprensa crítica e responsável‖ (ROCHA, 2008, p. 8). 

Seguindo o mesmo raciocínio, para Correia, ―a formação dos jornalistas tornou-se uma 

questão crucial para a credibilidade da classe e para a qualidade da democracia‖. O autor 

acrescenta que ―nas sociedades complexas, onde as opções dos cidadãos são cada vez mais 

condicionadas pelos media, é extremamente redutor confinar a formação dos profissionais 

de jornalismo aos meros saberes técnicos‖ (CORREIA, 1998, p. 1).  

No Brasil, desde 2009 não existe mais a exigência da formação específica para o 

exercício da profissão. Também em outros países, como Portugal, o acesso às redações e 

outros ambientes de trabalho podem ser feitos por vários caminhos.  

Dib, Aguiar e Barreto (2010) defendem o ensino superior em jornalismo como uma 

ferramenta para aprimorar a prática profissional, atingindo assim os objetivos aos quais a 

atividade jornalística se propõe. O ambiente universitário é concebido como um lugar de 

reflexão, onde os alunos são levados a questionar, criticar, observar e incorporar o papel de 

investigador.   

As sociedades complexas requerem qualificações profissionais e 

formações acadêmicas específicas para diversas profissões; com o 

jornalismo, não pode ser diferente, pois o campo jornalístico 

configura-se como lugar de produção de um tipo de informação e 

de uma linguagem bem característica – a notícia e a reportagem – 

por ser amplamente acessível aos mais diferentes setores da 

sociedade (DIB; AGUIAR; BARRETO, 2010, p. 13).   
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Em uma perspectiva oposta, Adelino Gomes (2004, p. 109) atribui ao jornalista a 

necessidade de uma formação cultural de base, que o torne capaz de decodificar e traduzir 

da melhor maneira os diversos temas que circulam em uma redação. O diploma, nesse 

caso, é acessório. O profissional precisa estar em formação contínua, ―pois se lhe exige que 

passe todos os dias no exame da atualidade, matéria base do seu trabalho, tão vasta como 

vasto é o campo dos saberes, tão complexa como complexo é o mundo em que nos 

movemos‖ (GOMES, 2004).  

Santos (2004) entende como aspectos centrais na formação de jornalistas o 

conhecimento da realidade social, desenvolvimento das técnicas específicas da profissão e 

domínio da língua materna. Jornalista e professora universitária em Portugal, a autora 

acrescenta ainda que análise e investigação são elementos cruciais na formação. ―Ao serem 

estimulados a fazer uma leitura crítica do produto jornalístico, os futuros profissionais 

estarão em condições de melhor saberem que linhas de orientação deve seguir o jornalismo 

de qualidade‖ (SANTOS, 2004, p. 112).  

Aqueles que adentraram no terreno dessa controversa discussão parecem enxergar 

na estrutura curricular dos cursos de jornalismo a razão para tanta divergência em torno da 

necessidade da formação específica. Segundo Rocha (2008, p. 7), ―a sua formação teórica, 

no Brasil, está muito atrelada às ciências humanas, da comunicação e às disciplinas 

técnicas, favorecendo o olhar dos pragmáticos que priorizam a formação prática‖. Cascais 

afirma que ―a multiplicação da oferta, a diversidade de conteúdos, a imprecisão de alguns 

objetivos de formação são apenas algumas das questões que emergem no mar de problemas 

onde desaguou a ‗crise de crescimento‘ deste campo de ensino‖ (CASCAIS, 2004, p. 86).  

Em 2002, Schuch elaborou uma análise do ensino superior de jornalismo no Brasil, 

considerando os elementos-chave que o constituem: projeto pedagógico, currículo, 

professores, jornalistas formados, pós-graduação e mercado de trabalho. Conforme o autor, 

―os currículos são insuficientes, defasados e desconectados da realidade do mercado de 

trabalho do jornalista‖ (SCHUCH, 2002, p. 88). 

 Cada um dos lados, a favor e contra a exigência do diploma na área, mostra razões 

específicas para sustentar sua teoria. Teóricos alinhados com a necessidade da graduação 

em jornalismo argumentam que, à medida que a sociedade – e, portanto, a relação entre os 

indivíduos inseridos nela – se torna mais complexa, é requerido do jornalista um 

conhecimento técnico apurado, formação cultural e pensamento crítico que apenas a 
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universidade ou a faculdade podem despertar com maior efetividade no profissional 

(FORTES; ALBUQUERQUE, 2004, p. 2).  

 Para os contestadores do diploma, o jornalismo, devido ao seu caráter 

inerentemente pragmático, tem a sua lógica apreendida no dia-a-dia do trabalho. Segundo 

eles, qualidades como ética, talento, criatividade e cultura geral são mais importantes que a 

formação (FORTES; ALBUQUERQUE, 2004, p. 7). Em relação à técnica jornalística, 

argumentam que este é um tipo de conhecimento de fácil aprendizado em cursos de curta 

duração.    

Teoria e prática são dois elementos que nem sempre caminham lado a lado. Em 

primeiro lugar, porque no caso específico do jornalismo, a prática manifestou-se antes do 

sistema doutrinário; somente na década de 1940 o Estado brasileiro entrou em cena para 

reconhecer o jornalismo como área de estudos universitários, depois de acionado pelas 

empresas e pelos sindicatos (MELO, 2007, p. 12). Em segundo lugar, pois ambas, salvo as 

raras exceções, viram as costas uma para a outra (MELO, 2007, p. 10).  

De acordo com Medina (1982, p. 22), o jornalismo é marcado por um caráter de 

imperfeição que se justapõe ao papel social do jornalista de estabelecer conexões em uma 

sociedade dispersa; fragmentadas em públicos de interesses dispersos, classes sociais e 

culturas muito distintas. 

Em meio a esta inegável função de interligar os mais complexos estratos da 

sociedade, os embates entre acadêmicos voltados ao estudo do jornalismo e jornalistas 

atuantes tornam-se evidentes. Este, por sua vez, é o entrave externo para a legitimação do 

jornalismo perante a sociedade e dentro da universidade; sendo o interno simbolizado pela 

competição, ―ora sutil, ora agressiva, entre os jornalistas adventícios e os acadêmicos 

apoderados, disputando hegemonias universitárias‖ (SOUZA, 2007 apud MELO, 2007, p. 

10). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca das temáticas principais 

abordadas no decorrer do estudo. O passo seguinte foi entrevistar oito jornalistas que 

conquistaram reconhecimento dentro da profissão: Ricardo Setti (colunista do site da 

revista Veja); William Waack (apresentador do Jornal da Globo e do programa Painel, na 
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Globonews); Augusto Nunes (colunista do site de Veja e apresentador do programa Roda 

Viva, na TV Cultura); Clóvis Rossi (repórter especial e colunista do jornal Folha de 

S.Paulo); Maria Laura Neves (repórter da revista Marie Claire); Caco Barcellos (diretor e 

repórter do programa Profissão Repórter); Leonardo Stamillo (gerente de jornalismo da 

Rádio CBN); Cremilda Medina (professora da pós-graduação da Escola de Comunicação e 

Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP). 

Nas entrevistas, adotamas a técnica denominada ―entrevista em profundidade‖ – 

recurso metodológico que busca captar o posicionamento, as atitudes, os pontos de vista, os 

valores, as atitudes, os comportamentos, o papel social do entrevistado em função daquilo 

que foi sua vida (DUARTE, 2006).  

  

4. DISCUSSÃO 

 

Como recém-formados em jornalismo, percebemos, nos quatro anos de curso,  a 

facilidade com a qual o jornalismo escapa ao simples uso da gramática. Na intermediação 

social que promove, uma das suas ligações mais fortes é com a manutenção do espírito 

democrático. O teórico Michael Kunczik (1997) defende o jornalismo competente e 

responsável como arcabouço do desenvolvimento e da promoção de uma sociedade 

igualitária. Leonardo Stamillo partilha dessa visão. Nesse diálogo teórico-prático, o 

jornalista admite que a fiscalização, a garantia de valores sociais básicos às pessoas, desde 

a democracia até o cumprimento das leis, é uma das funções centrais da profissão. 

Na cobertura diária dos acontecimentos, a pesquisa e a apuração dos fatos 

produzidas pelo jornalista constroem a realidade simbólica por meio da qual os indivíduos 

conhecem e se orientam no mundo, tomam decisões. Mais do que aproximar as pessoas da 

realidade, a informação jornalística fornece subsídios importantes para outras esferas da 

sociedade – como a medicina, a construção civil, o governo – levarem adiante o 

conhecimento e pautarem suas ações. Ainda imbuídos do pensamento de Kunczik, 

podemos dizer que o jornalismo é ―a vinculação do depósito de conhecimento teórico com 

as diferentes esferas da sociedade onde se pode colocá-lo em prática‖. Na voz de Caco 

Barcellos, nós, jornalistas, damos a base para que o historiador escreva a História; o 

sociólogo aprofunde a sociologia; e o médico inove na medicina. De alguma maneira, o 
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registro jornalístico, a história diária contada pelos jornalistas, dá o suporte inicial para o 

trabalho desses profissionais. 

Ao traduzirem os acontecimentos na linguagem verbal ou imagética, os jornalistas 

se utilizam de seus valores, percepções, visão de mundo. A notícia, um recorte da 

realidade, carrega uma carga subjetiva adquirida nos diversos momentos da atividade 

jornalística – desde a concepção da pauta, passando pela apuração in loco, confecção do 

texto, processo de edição, até sua recontextualização na lógica do jornal (ou telejornal, 

revista, portal eletrônico etc). Isso não é novidade, tampouco um mito. O raciocínio de 

Pereira Júnior (2006) leva a crer que todo o fato é embalado, codificado, alvo de decisões e 

exclusões, produto de procedimentos e movimentos de todo modo arbitrários. A despeito 

das distorções semânticas, os jornalistas mostram-se não só a favor da interpretação como 

instrumento jornalístico, mas, inclusive, dizem que certa dose de subjetividade é inerente à 

profissão. Para Clóvis Rossi, por exemplo, o jornalismo depende de um ponto de vista, o 

que, invariavelmente, traz uma bagagem subjetiva. Além de reconhecer a existência de tal 

particularidade, William Waack é um ávido crítico do jornalismo sem rumo específico. Ele 

ressalta que o bom jornalista não é reconhecido pelas ideias que defende, e sim pela 

seriedade com que trata o público e as suas fontes de informação.  

A maioria dos entrevistados, porém, estabeleceu uma clara distinção entre opiniar e 

interpretar. A interpretação do presente, ou da realidade contemporânea, para utilizar um 

termo colocado por Cremilda Medina, faz parte das funções do jornalista. A opinião cabe 

ao colunista, ao especialista – e não ao repórter. E mesmo a opinião precisa sempre apoiar-

se em fatos concretos, ―na verdade‖ resultante do trabalho de reportagem, como frisou 

Caco Barcellos. 

Já adentrada a questão ética, Daniel Cornu (1998) complementa a afirmação de 

William Waack ao dizer que entre os deveres do jornalista estão a independência e 

integridade profissionais, respeito à verdade na busca e elaboração da informação, a 

utilização dos meios legítimos na busca dessa informação e recusa de quaisquer influências 

exteriores ao seu trabalho. Especificamente sobre o último ponto, constatamos, ao longo 

das entrevistas, que a instituição na qual os jornalistas trabalham, raramente, intervém em 

suas matérias e seus artigos. Para Ricardo Setti, a linha editorial de jornais, revistas, 

veículos eletrônicos e online não chega a defender uma bandeira. Ela representa mais uma 

visão de mundo.  
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Com o propósito de garantir que o resultado da produção jornalística seja de boa 

qualidade, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), reforça as principais 

responsabilidades do profissional: buscar provas que fundamentem as informações de 

interesse público, defender o direito de respostas e ouvir o maior número possível de 

pessoas e instituições envolvidas em um acontecimento. Leonardo Stamillo foi, dentre 

todos, o mais enfático: ―Se uma determinada notícia tiver quinze lados, o jornalista tem de 

mostrar os quinze lados. Ele tem de esgotar todos os assuntos‖. Em uma perspectiva 

diferente, Augusto Nunes acredita que a verdade deve sempre prevalecer: ―Não adianta 

aquela história de ouvir as duas partes, porque a igualdade é injusta. Se um é ladrão e o 

outro é honesto, o honesto é quem tem de ser levado em conta. Ouvir o outro lado não 

equilibra nada‖.  

A relação entre experiência universitária e direcionamento ético da profissão 

despertou nosso interesse desde o início da graduação. Maria Laura Neves, a mais jovem 

entre as nossas fontes, destaca que, na faculdade, a discussão ética em torno da profissão 

valorizou um olhar mais voltado ao social, ao jornalista independente e comprometido com 

a verdade.  

Os estudiosos Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2003) elegeram a busca pela verdade 

como a primeira obrigação do jornalismo. Augusto Nunes, em linha com os teóricos, 

atribui à verdade importância absoluta. Mesmo assim, pondera, parafraseando outro 

experiente jornalista, Mino Carta: ―Há a verdade factual, que é o oposto da mentira. Esse 

negócio de ‗verdade de cada um‘ não existe‖.   

 A respeito da relevância da formação em jornalismo para o exercício profissional, 

sobram divergências tanto entre os pesquisadores quanto entre os entrevistados. William 

Waack julga o curso desnecessário porque é desvinculado das exigências do mercado de 

trabalho. Ricardo Setti e Augusto Nunes reconhecem o valor da faculdade de jornalismo, 

porém, julgam fundamental uma reformulação de sua estrutura curricular – principalmente 

no que se refere ao ensino da técnica jornalística e na aproximação com a realidade do 

mercado. Nesse contexto, convergem com as colocações realizadas por Schuch (2002). 

 A  universidade propicia um ambiente de reflexão constante sobre os caminhos do 

jornalismo, assim como afirmam os teóricos Sandra Kormam Dib, Leonel Azevedo de 

Aguiar e Ivana Barreto (2010). Para Cremilda Medina, é no convívio universitário – em um 

sentido amplo – que o aluno se põe em contato com sua responsabilidade social. Segundo 
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Clóvis Rossi, no mercado, esse ambiente reflexivo deixa de existir: ―Aqui, vamos trocando 

o pneu com o carro em movimento‖. 

 Diante de tantos desencontros, parece haver ao menos um consenso – o de que a 

formação do jornalista é assunto de interesse público, devido à relevância do seu papel na 

sociedade moderna. No entanto, percebemos que as instituições de ensino voltadas ao 

jornalismo – mais de 300 no Brasil – precisam superar barreiras também, como o 

desinteresse pelas exigências do mercado de trabalho e o pouco exercício prático.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ainda que não haja uma opinião definitiva sobre a necessidade da formação 

universitária para o exercício do jornalismo, a discussão não deve parar neste trabalho. É 

preciso contemplar uma gama maior de pesperctivas e pontos de vistas; quem sabe 

estabelecer uma conexão com a realidade dos cursos de graduação.  O que nunca pode 

acabar é a inquietude de saber, de conhecer, de criar e de se desenvolver, conforme 

Cremilda Medina enfatizou. Essas são características que devem caminhar junto dos 

estudantes, pois a história do jornalismo não é feita por técnicos e sim por autores.   
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo primário analisar as Cartas das Editoras das duas revistas 

mais importantes de moda no Brasil: VOGUE e ELLE. Dada a importância das revistas no 

cenário da moda brasileira, o foco deste trabalho inicial é destrinchar as cartas e procurar, 

por meio delas, o tipo de discurso usado nas revistas e quais os tipos que ela institui como 

modelos para seu público.  

O foco na análise das articulações dos textos e, de vez em quando, imagens presentes nas 

cartas de apresentação da revista, direcionou o trabalho para utilização dos métodos de 

Análise de Discurso e de Conteúdo. E é por meio deles, que este trabalho está sendo 

desenvolvido desde o mês de agosto de 2011. 

 

Palavras-chaves: discurso da moda, comparativo entre Vogue e Elle, mídia impressa 

revista 

 

Introdução   

 

Modelo de sucesso no Brasil e no exterior, a Vogue começou a ser publicada no país no 

ano de 1975 (SCALZO, 2003).Em 2005, Vogue completou 30 anos de sua edição, e é 

inquestionável o valor que a revista mantém como padrão referencial de revista de moda e 

estilo de vida (ELMAN, 2008). Alguns anos depois, em 1988, seguindo o exemplo de 

outras revistas importadas, a Elle é trazida para o Brasil (SCALZO, 2003).  

Segundo Joffily (1991), no início a Elle tinha uma característica diferencial no que se 

referia ao seu tratamento gráfico. Além disso, segundo o site da Revista Vogue (2011), 

afirma ter 291 mil leitoras. Já a Elle (2011), possui uma média de 232 mil leitoras. Hoje 
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Vogue está na sua 392
a.
 publicação, enquanto a Elle está na 275

a. 
(VOGUE, 2011; ELLE, 

2011).  

Portanto, relevância no discurso feminino brasileiro as duas revistas possuem, além de 

poder sobre seu público-alvo no que refere à normatização da moda ou do estilo de vida. 

Levando isso em conta, a ideia da pesquisa é constituir um diálogo entre as cartas das 

editoras das duas revistas femininas e analisar o discurso empregado em cada uma delas. 

Outros fatores da história recente trazem mais relevância para a pesquisa em questão. No 

final do ano passado a Vogue trocou de Editora, saiu da Carta Editorial e foi para a Globo 

Condé Nast. No mês de maio de 2011, a Elle completa 23 anos de existência no mercado 

brasileiro – revista esta que vamos englobar junto com a edição de 22 anos no escopo 

analisado. 

Segundo o site Moda Spot (2011), a revista Elle foi lançada em 1988 ―com seu estilo 

jovem e ousado de mostrar a moda [...]‖. De acordo ainda com seu site, a  

Elle é a revista que apresenta e traduz as grandes tendências 

nacionais e internacionais de moda e beleza para a mulher jovem de 

idade ou de espírito. Presente em 40 países, é a revista de moda, 

que é moda no mundo todo (ELLE, 2011).  

A revista Vogue se define como a ―bíblia das tendências‖ há mais de 100 anos (VOGUE, 

2011). Além disso, afirma ser formadora de opinião e ditadora de tendências. A Vogue tem  

―editoriais que antecipam tendências‖ e ―circula nas mãos mais influentes da sociedade‖ 

(VOGUE, 2011). 

 

Problema de pesquisa  

O presente estudo busca responder à seguinte questão: Qual as diferenças e semelhanças na 

concepção da linguagem empregada nas duas maiores publicações de moda no país. 

 

Objetivo principal  

O principal objetivo será investigar qual a linguagem empregada nas duas maiores revistas 

de moda brasileira?  

 

Objetivos secundários  

Entre os objetivos secundários podem-se considerar: 

o Avaliar como as duas revistas trabalham com o conceito moda. 
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o Avaliar como as duas revistas trabalham as tendências para próxima estação. 

o Avaliar qual o estilo de vida que elas pressupõem para as suas leitoras. 

 

O estudo se justifica dado a importância das duas publicações no cenário de moda 

brasileiro, atualmente, como dita acima, as publicações estão na sua 392
a.
 e 

275
a.
publicações, Vogue e Elle respectivamente. 

Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações há trabalhos sobre a revista Vogue e Elle, 

porém nenhum que aborde os dois de maneira comparativa e foque na questão da análise 

de conteúdo das revistas. As Cartas das Editoras nunca foram trabalhadas. 

 

Referencial teórico: 

Quadro de referencial teórico para a pesquisa 

Autor (ano) Tema 

Barnard (2003) Moda e comunicação 

Buitoni (1981) Mulher de Papel 

Buitoni (1986) Imprensa feminina 

Elman (2008) Jornalismo e estilo de vida : o discurso da revista Vogue 

Joffily (1991) Jornalismo e produção de moda 

Kronka (2006) 
A cobertura de moda nos jornais diários: do comentário ameno ao 

status de notícia 

Miranda (2008) Consumo de Moda 

Novelli (2009) Juventudes e imagens na revista Vogue Brasil (2000-2001) 

Scalzo (2003) Jornalismo de revista 

Schmitz (2007) 
Mulher na moda: recepção e identidade feminina nos editorias de 

moda da revista Elle. 

Swain  (2001) 
Feminismo e recortes do tempo presente: mulheres em revistas 

―femininas‖ 

Fonte: Autor 

 

De qual moda retrata a pesquisa? Para este trabalho, adota-se a concepção a seguir: 

Uma das principais características que fizeram com que o sistema 

de moda fosse instaurado, de acordo com a argumentação de 

Lipovetsky (1989), foi seu caráter efêmero. Em sua lógica própria, 

a moda precisa mudar para existir (SCHMITZ, 2007, p.11). 

 

Moda, segundo o autor, portanto, pode ser arquitetura, música, gostos, não somente o 

vestuário. Para fins desta pesquisa, escolheu-se a moda do vestuário. Ou seja, a 
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necessidade que o homem possui de ser como os outros, mas ao mesmo tempo não ser por 

aplicar sua própria diferenciação na hora de se vestir. Segundo Lipoetsky (2009), os 

homens passam a se perceberem como indivíduos com alto poder de diferenciação, a partir 

de meados do século XIV ao século XIX. 

A história mostra que a preocupação de mostrar uma 

individualidade através da aparência aparece com maior força após 

a Revolução Francesa, com a queda das leis suntuárias que 

regulavam o uso de tecidos e cores da burguesia em relação à 

nobreza (ELMAN, 2008, p.56). 

 

Dessa forma, será assim que esta pesquisa, muito resumidamente, entenderá o processo que 

a moda passou durante os anos e chegou ao que se vê hoje nas revistas. Pois, através do 

estudo de Elman (2008) entende-se a moda como fenômeno social só foi possível depois 

do século XIX com o advento das publicações periódicas. São elas que aderiram valores à 

moda, pois as publicações produziam um discurso que ―a acompanhava, promovia e 

valorizava‖ (ELMAN, 2008).  

É exatamente o discurso empregado nas revistas atuais que será procurado e destrinchado, 

a fim de que a moda no seu discurso atual seja entendida.  

Bem trabalhada, a novidade é uma qualidade capaz de revestir 

qualquer objeto. Ancoragem temporal desloca-se para uma relação 

mental: a revista (ou a indústria, a publicidade) inventa um 

modismo que logo é apresentado como o que existe demais ―atual‖. 

―Atual‖ aqui é apenas sinônimo de novo, mediador de novidade e 

não de momento situado no tempo (BUITONI, 1986, p.13). 

 

Nesse sentido, a publicação feminina foi se tornando importante, principalmente na França 

do século XVIII, onde as publicações femininas mais cresceram. Segundo Buitoni, a 

imprensa em geral era destinada para ambos os sexos. Não havia a ideia de uma publicação 

destinada apenas para homens. Desde o século XVII, começaram a existir distinções de 

publicações para mulheres, ou seja, o consumidor eram as mulheres. Portanto, imprensa 

feminina é definido ainda hoje pelo sexo de suas consumidoras.  

 

Método 

A pesquisa será qualitativa porque tem como objetivo analisar as Cartas das Editoras das 

revistas Elle e Vogue. O objetivo é entender como o texto é construído, qual a finalidade 
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das Cartas, com quem elas estão falando, para qual tipo de mulher, como a moda é 

empregada nas Cartas. Portanto, a pesquisa será descritiva, porque tem-se como finalidade 

destrinchar essas Cartas e analisar profundamente o conteúdo. Além de exploratória, 

porque algumas pesquisas já foram feitas com uma revista ou outra, porém, o foco deste 

atual trabalho é diferente. O objetivo é a comparação entre as duas revistas e analisar as 

Cartas das Editoras, bem como entrevistar cada um das editoras para saber mais das suas 

trajetórias e buscar informações mais detalhadas sobre o projeto editorial das revistas. A 

análise de conteúdo foi escolhida porque: 

O objetivo do tipo de análise preconizado pela Análise de Conteúdo 

é alcançar uma pretensa significação profunda, um sentido estável, 

conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto 

(ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). 

 

A análise de conteúdo empregada aqui será a de Laurence Bardin (1977). Através do seu 

estudo, a pesquisa tem como objetivo apreender conteúdos e estruturas presentes nas 

Cartas que ajude a esclarecer todos as perguntas feitas anteriormente. 

Portanto, a partir da análise de conteúdo, tem-se como objetivo entender como a moda é 

empregada em cada revista, qual é o público-alvo de cada publicação, com que tipo de 

mulher as revistas estão conversando. As pesquisas com a finalidade de atingir os 

publicitários estão atualmente disponíveis em seus sites. Porém, como pode-se entender 

esse perfil da leitora das revistas através das Cartas.Como que cada uma vê a sua mulher e 

a explora? Se há diferenças entre uma e outra, apontar quais são os pontos contrastantes e 

como entendemos um e outro. 

 

Escolha da metodologia 

Para esta análise preliminar foram escolhidas duas cartas do mês de março, do ano de 

2011, de cada uma das revistas. Essas são edições lançadas logo após as duas semanas de 

moda mais importantes do país, do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

Serão analisadas as Cartas das Editoras presente nas publicações em páginas inteiras. Os 

textos das editoras serão a fonte para a análise de conteúdo, bem como fotos ou desenhos 

da página. 
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Resultados : análise e comentários  

 

Vogue Edição 391 – Março 2011 

―Fôlego renovado‖ é o título da Carta da Editora, escrita por Daniela Falcão, do mês de 

março de 2011. Em um primeiro olhar, o título traz ao leitor uma sensação de que está 

sendo levada para um universo de novidades. Passada as férias, é hora de renovar tudo: 

guarda-roupa, beleza, e transformar roupas velhas em novas. 

Segundo o dicionário Michaelis de língua portuguesa, fôlego quer dizer respiração; ato de 

soprar; ânimo; espaço de tempo em que se refazem as forças consumidas; descanso, folga; 

resistência à fadiga (de animal ou pessoa). Ao longo do mês de fevereiro as pessoas estão 

voltando de férias, e acontecem as duas semanas de moda mais importantes do país: 

Fashion Rio e São Paulo Fashion Week. Além do descanso das férias de verão, temos 

ainda a palavra ―renovado‖. A moda se renova, portanto, mais uma vez com essas semanas 

de moda. E a leitora é levada para esse universo de renovação porque ela também tem que 

se renovar para estar antenada na moda. 

Algumas palavras evocam o ritmo de como a redação da revista se comporta ao longo do 

mês: ―ritmo frenético”, “estado de quase ebulição”,” agitado, idéias e opiniões pululam 

nas mesas. Que contrastam com o perigo de se fazer uma análise muito apressada, ou 

apostar em tendências óbvias demais que ―se esgotam antes mesmo de a estação 

começar”.  

Seguindo em ritmo mais lento e com paciência, porque se servem de ―bússola no mar de 

possibilidades da moda”, o objetivo da revista é, portanto, ―pinçar tendências” que 

emocionaram nos desfiles, e dar algumas dicas para o inverno que se aproxima.  

Apesar do ritmo frenético da chegada das novas tendências, o renovado emprega um novo 

sentido ao longo da revista. Além das férias, a palavra renovado também quer dizer para a 

revista um novo jeito de usar peças velhas. Inspirada pela renovação da natureza, a diretora 

de redação também apresenta as novas opções de usar peças florais, por exemplo. Por fim, 

Daniela chama a atenção para as novidades de make e mostra três personalidades 

importantes no cenário atual da moda presentes no conteúdo da revista. 
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Elle 

Edição 274– Ano 23 – Março 2011 

Com o título ―Faça suas apostas‖ a revista ELLE está convidando o leitor a um jogo, onde 

há chances para perder ou ganhar. Logo no começo do texto, vemos que esse não é 

verdadeiramente um jogo. Porque há uma editora de moda que fará as escolhas certeiras 

da temporada, escolhe as peças ―must-have” da estação. 

Essa mesma editora, Susana Barbosa, pensa em um conceito que definimos como 

vago:‖temas fundamentais na nova moda. Que temas são esses, e por que são 

fundamentais? Possivelmente, ao longo da revista, este termo será exemplificado, mas na 

carta ele está muito vago, propositalmente ou não. Porém, na mesma frase há uma coisa 

muito importante: ela escolhe looks conforme o ―impacto que a foto possa causar”. A 

imagem, portanto, tem aqui um grande apelo. O que conta para editora é a importância da 

foto, e o que mostram as lentes do fotógrafo. É a foto que dá o veredito final na escolha dos 

looks que estarão nas páginas da revista, a fim de garantir ―uma imagem única”. 

Este é o grande diferencial da revista ELLE que não se esgota na Carta da Editora. Na 

próxima página, a revista coloca um diário de trabalho da editora Susana. As fotos e os 

pequenos textos mostram ela com os fotógrafos montando exaustivamente os editoriais do 

mês, e durante as duas semanas de moda. Na carta, a editora não só tem o seu trabalho 

exaltado dentro da revista, como ela ganha voz na própria carta, e em outra sessão dedicada 

a ela. 

 

Conclusões  

Primeiramente, este estudo é uma preliminar exploratória de um estudo maior começado 

em agosto de 2011. Como o objetivo é sentir os discursos das revistas, mais do que apenas 

analisá-los racionalmente, este artigo tem como objetivo primordial estimular o esforço nas 

análises para o orientando e o orientador. 

Arriscando algumas possíveis conclusões, pode-se afirmar que a Vogue dá um panorama 

do que acontece no país por causa da semana de moda, se esquiva de fazer apostas por 

causa das semanas recentes e coloca em evidência outras novidades de roupas e make. 

Elege it girls importantes para o mundo da moda, e uma marca para apresentar as 

personalidades que estarão na revista. 
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A ELLE apresenta o que aconteceu nas semanas de moda, faz apostas e a editora de moda 

tem voz na carta. A editora explica como trabalha nas semanas, e depois dentro da revista 

para fechá-la, destacando o papel fundamental da foto, ao invés da própria tendência.  

A diretora de redação reafirma que as apostas da revista estão feitas, chama suas leitoras 

para capricharem nessas apostas e assina, mandando beijos. Suscitando um grau forte de 

aproximação com a leitora. 

Enquanto a Vogue pinça tendências com medo de não ser fiel aos acontecimentos, a ELLE 

faz as suas apostas para a próxima estação e garante para a sua leitora de que ela está certa, 

ao chamar a editora de moda para compor também a carta, e ao mandar beijos no final. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BARNARD, M. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 

 

BUITONI, D. S. Imprensa Feminina. São Paulo: Ática, 1986. 

 

BUITONI, D. S. Mulher De Papel - A Representação da Mulher pela Imprensa Feminina 

Brasileira. São Paulo: Summus, 1981. 

 

CONFORTIN, A. C. Fronteiras e convergências entre publicidade e fotojornalismo: 

estratégias comunicacionais da imagem publicitária.2008. Dissertação (Mestrado em 

Comunicações e Linguagens - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2008.  

 

ELLE. Disponível em http://elle.com.br, acessado em 20 de abril de 2011. 

 

ELMAN, D. Jornalismo e estilo de vida : o discurso da revista Vogue. 2008. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação e Informação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2008.  

 

http://elle.com.br/


155 
 

JOFFILY, Ruth. O jornalismo e produção de moda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1991. 

 

KRONKA, Eleni. A Cobertura de Moda nos Jornais Diários: Do Comentário Ameno 

ao Status de Notícia (Uma análise comparativa dos jornais O Estado de São Paulo e A 

Folha de São Paulo).2006. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

LIPOVETSKY, G. O império do efêmero. A moda e seu destino nas sociedades 

modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

MIRANDA, A.P. Consumo de Moda. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008. 

 

MODA SPOT. Disponível em http://modaspot.abril.com.br/cultura-fashion/cultura-

historia/cultura-historia-decadas-de-moda/moda-historia-da-moda-anos-80, acessado 

em 19 de abril de 2011. 

 

NOVELLI, D. Juventudes e imagens na revista Vogue Brasil (2000-2001). 2009. 

Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2009.   

 

SCALZO, M. Jornalismo de Revista. São Paulo: Editora Contexto, 2005. 

 

SCHMITZ, D.M. Mulher na moda: recepção e identidade nos editoriais de moda da 

revistaElle.2007. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2007. 

 

SWAIN, T.N. Feminismo e recortes do tempo presente: mulheres em revistas 

“femininas”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, 2001. 

 

VOGUE. Disponível em http://vogue.globo.com, acessado em 22 de abril de 2011. 

 

http://modaspot.abril.com.br/cultura-fashion/cultura-historia/cultura-historia-decadas-de-moda/moda-historia-da-moda-anos-80
http://modaspot.abril.com.br/cultura-fashion/cultura-historia/cultura-historia-decadas-de-moda/moda-historia-da-moda-anos-80
http://vogue.globo.com/


156 
 

Anexos 

Fôlego renovado – Vogue – Março2011 

Por Daniela Falcão 

Embora a redação da Vogue viva sempre em ritmo frenético e num estado de quase 

ebulição, fevereiro é um mês particularmente agitado. Enquanto o País volta preguiçoso 

das férias na praia, por aqui é hora de avaliar tudo o que foi mostrado nas passarelas de Rio 

e São Paulo para pinçar tendências, vontades e peças-desejo que vão ditar moda de março a 

agosto. Ideias e opiniões pululam nas mesas, cada um querendo expressar o que mais 

emocionou nos desfiles, showrooms e ateliês. Mas análises apressadas são o vilão 

número 1 de quem toma para si a missão de servir de bússola no mar de 

possibilidades que a moda oferece hoje, e é preciso parcimônia para não embarcar em 

caminhos fáceis ou óbvios demais – até porque esses em geral são aqueles que se 

esgotam antes mesmo de a estação começar. 

Esta Vogue que você tem em mãos, portanto, é preciosa e carrega em cada página nosso 

ponto de vista sobre o que há de mais interessante no inverno que se aproxima. Os 12 looks 

definitivos da temporada estão no editorial Tão Longe, Tão Perto (pág. 248). Os truques de 

styling para mudar o guarda-roupa sem precisar comprar tudo novo são apresentados por 

Adriana Bechara na página 115. O que mais tem para saber? O novo jeito de usar onça 

(com couro preto), a revolução no uniforme de trabalho (ternos sem mangas, que tal?), a 

bota da vez e um convite a usar chapéu sem parecer fantasia. Outra boa proposta da 

temporada que pode passar batida a olhos incautos são as estampas florais, que deixam 

para trás a desgastada Liberty, brotando em vestidos, blusas e saias em versões 

maximalistas e cheias de atitude – confira em Cubra-se de Rosas, na página 260. 

Também fizemos um apanhado das novidades na maquiagem, presente da editora Victoria 

Ceridono para quem não vê a hora de mudar o penteado, o batom, a sobrancelha. Expert 

em traduzir para o dia a dia as propostas apresentadas nas passarelas, Victoria também 

desvenda o fascinante mundo dos novos perfumistas que estão obrigando as grandes grifes 

a reverem seus conceitos – ficou curiosa? Corra para Elitismo Bem-Vindo, na página 229. 

E, por falar em presente, esta edição traz outros dois para você. Vogue mostra com 

exclusividade a coleção que Cris Barros desenvolveu para a Riachuelo, mais um exemplo 

de que a moda brasileira pode atingir muito mais gente sem perder um pingo de charme. 

Cris escolheu Julia Roitfeld como garota-propaganda, e foi uma delícia conviver com ela 
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nos três dias que passou por aqui. Outra fashionista mor que desembarca já, já em São 

Paulo é a italiana Giovanna Battaglia: descubra por que na página 190. O segundo 

presente? A top Freja Beha, que também deu um rasante por São Paulo e aceitou nosso 

convite para soltar as feras e encarar a diva cool na capa desta edição. Leia com carinho, 

tudo foi feito com muito cuidado. 

 

Faça suas apostas – Elle – Março 2011 

 

O trabalho de escolha dos looks eleitos da estação envolve toda a equipe de moda de 

ELLE. A gente vê todas as coleções do Rio e de São Paulo, identifica as tendências, aponta 

preferências, discute. Nessa primeira fase, raciocinamos em bloco. A partir daí, a 

empreitada fica basicamente nas mãos da editora de moda, Susana Barbosa, que, com a 

ajuda de sua assistente, Rita Lazzarotti, seleciona entre centenas e centenas de opções 

aquelas que, a seu ver, serão os must-have da temporada. 

 

Como ela define suas apostas certeiras? “Começo olhando novamente cada look de cada 

desfile e faço um pré-seleção pensando nos temas que considero fundamentais na 

nova moda e também no impacto que a foto possa causar.” 

O passo seguinte é planejar as páginas, o que muitas vezes só acontece de fato durante a 

sessão fotográfica: “Às vezes, uma única roupa garante uma página linda. Em outras, 

preciso juntar dois ou três looks para conseguir o efeito e a informação que eu quero 

passar, além de garantir que a matéria, com muitas páginas, fique dinâmica”. 

 

Mesmo com esse processo seletivo, o número de peças que chegam ao nosso acervo e vão 

para a foto é enorme, já que a eleição final depende não só da composição visual mas 

também de como cada roupa veste nas modelos escolhidas e, claro, do que mostram as 

lentes do fotógrafo. 

 

Agora é o momento do toque ELLE: “Mudo o make, o cabelo, acrescento detalhes de 

styling para criar uma imagem única, um imagem ELLE. Mas o trabalho só termina 

depois que falo com os estilistas para trazer seus comentários sobre as coleções, 
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sempre focados em nossa escolha. A partir daí, é com o departamento de arte e com a 

gráfica”, diz Susana. 

Nossas apostas estão feitas. Capriche nas suas. 

Beijos, Lenita Assef. (tem foto da diretora na página) 
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Resumo 

 

   Aquilo que começou com uma simples análise de uma obra renascentista motivou e 

contribuiu para o formal estudo de identificar e analisar a semiótica e seus símbolos na 

publicidade contemporânea. Além da análise, o trabalho irá também abordar a questão da 

função da arte atualmente. A partir dessas bases para alcançar nosso objetivo principal, 

relacionaremos as campanhas publicitárias com obras escolhidos, e assim identificaremos 

de que maneira os símbolos estão empregados e identificados.  

 

Palavras-chave 

 

Renascimento; Semiótica; Símbolos; Mito;   

 

1. Introdução 

 

 

No formal trabalho, identificaremos as características Renascentistas utilizando as peças 

publicitárias de 2009 da empresa Italiana de Café Lavazza, com fotografias de Annie 

Leibovitz, retratando os símbolos artísticos nas obras dos mestres Renascentistas: ”Il 

Genio” e “Nascimento de Vênus”. Também constara a campanha utilizada na feira de 

automóveis em Bologna, ”Bella Scoperta‖ e a campanha da marca Adidas chamada de 

"Juízo final" e da marca Bvlgari com a Juliana Moore. 
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A pergunta é: Como a arte se representa no contexto semiótico?A arte é, uma atividade 

simbólica para o homem que utiliza de materiais que por fim formam um significado, e 

servem como base para uma representação artística. Pois o melhor artifício de investigar a 

arte de maneira semiótica, é de compará-las como formas de comunicação, analisando 

tanto a obra de arte como a peça publicitária através de seu significado simbólico.  

O conceito semiótico é melhor traduzido como uma doutrina geral dos signos, ou como 

dito por Peirce (2000), abrange tudo aquilo que representa ou significa algo, como por 

exemplo um recurso visual da mensagem publicitária.Com foco na identificação e 

interpretação das obras e peças no trabalho, concluímos que a cultura na ciência semiótica 

é usado fundamentalmente para interpretar a maneira que as pessoas se comunicam através 

de diversas linguagens, entre elas a própria arte.  

O formal trabalho utilizará como objetivo de estudo, obras e peças simbólicas. Anterior ao 

objetivo principal, será necessário compreender de que forma os símbolos das obras estão 

sendo transmitidos na peça publicitárias, motivo o qual ajuda também na interpretação 

identificada do movimento artístico. Um dos estudos que será utilizado é o da Semiótica de 

Peirce,para uma melhor compreensão dos símbolos artísticos e como os mesmos são 

representados hoje, além de estudos feitos para compreender a relação dos significados dos 

signos, neste caso, os signos (representação de algo) publicitários. 

Hoje, existem muitos pontos de convergências nas peças publicitárias, ora o estilo ou 

característica de arte está mais explícita ou mais sutil. São imagens que formam nossa 

―cultura visual‖, estudo que combina história da arte, antropologia e estudos focados em 

cultura, formando imagens visuais. Pressuposto, o estudo mostrará como a arte influência 

essa cultura visual nas peças publicitárias. 

Assim: ―A propaganda é uma Arte [...] só não é uma grande arte, pois não dispõe da 

capacidade de instauras novos valores estéticos‖ (CELSO JAPIASSU). Concluímos que a 

arte é produzida por artistas, no qual uma de suas finalidades é de elevar o espírito humano 

e de acordo com Fischer (1987),mas também e um meio de expressão humana e seu desejo 

de se identificar com uma obra. Logo, a  propaganda também é feita por um artista, mas 

sua comunicação tem um fim que objetifica a venda. A propaganda não é obra de arte, 

porém faz uso de todos os movimentos artísticos, e faz do meio a sua mensagem.  
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2. Levantamento teórico 

 

Como base teórica utilizada para aplicarmos nas análises, usamos os estudos do 

semioticista Charles Sanders Pierce e o psicólogo Carl Jung. Ambos estudaram como 

ponto principal de suas teorias o signo e o simbólico.  

 

Charles Sanders Peirce,foi considerado o pai da semiótica pois buscava criar uma teoria 

geral da representação.Utilizamos os embasamentos teóricos de seu livro ―Semiótica‖ para 

analisarmos a representação do ícone,índice e símbolo das peças publicitárias e obras de 

arte. O ícone, para Peirce “representa aquilo que representa”, ele representa aquela 

característica própria que possui, argumenta que as imagens em geral, são ícones. O índice 

é uma espécie de indicativo e representam algo que não está presente. De acordo com 

Peirce, a representação do índice decorre de uma relação de causalidade,logo,todas as 

sugestões são índices. Por último, o símbolo para Peirce,constrói uma relação com seu 

objeto através de uma idéia na mente do interpretante e foi o que buscamos ao analisarmos 

as peças publicitárias para vermos os símbolos que elas representam na mente do 

consumidor.  

 

Carl Gustav Jung, psiquiatra, desenvolveu uma teoria de psicologia complexa e fascinante, 

que abrange os comportamentos e pensamentos humanos. Para Jung, existe interação 

constante entre a consciência e o inconsciente, e os dois não são sistemas separados, mas 

dois aspectos de um único sistema.  

 

Levanta também, conceitos a respeito do inconsciente coletivo, pois para ele, cada pessoa é 

como uma herança psicológica, que é constituída pelo comportamento e experiência 

pessoal. Para Jung cada indivíduo nasce sem nenhum conceito, sem nenhuma concepção, e 

por isso todo desenvolvimento psicológico provém de uma experiência pessoal, e da 

interação com o ambiente. O inconsciente coletivo é constituído de maneira pessoal, seus 

conteúdos (os arquétipos) são condições ou modelos da formação psíquica em geral.  
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Usamos as teorias de Jung a respeito do inconsciente coletivo, para tentarmos entender 

como a percepção dos símbolos, índices e ícones, propostos por Pierce, ocorre na mente do 

consumidor que recebe a mensagem da peça publicitária.   

 

A percepção dos símbolos, ícones e índices pelos consumidores, são conseguidos devido, a 

experiência pessoal de cada indivíduo, e pela interação com o ambiente. Formando assim 

uma ―bagagem‖ psicológica, que possibilita a absorção dos conceitos transmitidos através 

das peças publicitárias. Jung também chama atenção para o fato de que os conteúdos do 

inconsciente coletivo podem se manifestar nos indivíduos e também migrarem ao longo do 

desenvolvimento da vida.  

 

3. Contextualização  

 

Para início de análise, é necessário contextualizarmos o período histórico em que as obras 

foram feitas, para compreendermos seus valores culturais, religiosos, simbólicos e 

semióticos. Após a contextualização, estaremos prontos para uma análise mais profunda 

das peças publicitárias, pois irá servir como uma ferramenta para analisarmos se a peça 

seguiu o contexto da época ou se adaptou a obra para os contextos dos dias de hoje, se ela 

adaptou a obra no tempo e no espaço em que está envolvida.  

  

No formal trabalho foi necessário como ferramenta contextualizarmos os diferentes 

períodos, para compreendermos seus símbolos, interpretações e de que maneira as peças 

analisadas se adaptaram a esses símbolos e de que maneira os utilizaram. 

O Renascimento foi um movimento cultural na Europa, que marca o final da idade média e 

o início da idade moderna. Marca a transição do sistema feudal para o capitalismo e além 

de ser uma época em que a antiga cultura greco-romana é revivida, ocorreram muitos 

progressos e realizações no campo das artes, literatura e das ciências. A Sociedade italiana 

principalmente foi movida pelo ideal humanista, podendo ser entendido como a 

valorização do homem e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, tornando-se 

o espírito do Renascimento. 
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A Europa passa por uma série de mudanças, que envolvem movimentos religiosos e 

reformistas e a consolidação do absolutismo em diversos países. O homem que vive na 

Europa desta época é bombardeado emocionalmente pelas propostas da Igreja Católica no 

movimento Contra Reforma, ficando vulnerável e dividido entre o céu e a terra. Em meio a 

tudo isso, os artistas buscam uma nova forma de arte, que ultrapassasse as regras 

renascentistas. Os próprios artistas de tal movimento passam a valorizar essas idéias e, 

conseqüentemente, as características marcantes do Renascimento, como o ―belo clássico‖, 

simetria e proporção, equilíbrio entre razão e emoção, passam a ser substituídas por uma 

nova arte.   

4.Análises 

Para efetuar a análise, nos apropriamos das teorias de Pierce de forma que os símbolos, 

ícones e índices foram classificados segundo seus respectivos contextos, agindo como 

ferramentas promotoras do entendimento à cerca do Renascimento presente na publicidade. 

Esse estilo é freqüentemente encontrado nos meios comunicativos por ser a representação 

do belo, do perfeito e do simétrico. Em geral, quando uma marca deseja impressionar o 

público-alvo com sofisticação e perfeição, apropria-se de elementos renascentistas (de 

forma direta ou indireta), afinal impressionam por sua tremenda excelência. 

A partir deste ponto serão apresentadas quatro análises a respeito de campanhas com 

influências renascentistas, sendo: Campanha Lavazza,Annie Leibovitz – Nascimento de 

Vênus, Sandro Botticelli; Campanha Lavazza,Annie Leibovitz – Homem 

vitruviano,Leonardo da Vinci; Cartaz de feira de automóveis em Bolonha – 

Monalisa,Leonardo da Vinci; Campanha Adidas – Juízo final,Michelangelo 

Buonarroti;Campanha publicitária Bvlgari – Leda e o cisne.Tintoretto;   
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4.1.Análise semiótica do calendário 2009 do Café Lavazza – “Nascimento de Vênus”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peça do calendário do Café Lavazza – ―Nascimento de Vênus‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pintura a base de têmpera do mestre Botticelli – Nascimento de Vênus) 

 

A peça Nascimento de Vênus para o calendário do Café Lavazza de 2009 foi feita pela 

fotógrafa Annie Leibovitz, que utilizou de grandes ícones da arte italiana para criar o 

calendário da marca,sendo a releitura da obra de Botticelli ―Nascimento de vênus‖ um 

deles. Transforma publicidade em obra de arte, mas adaptando-a para a cultura moderna, a 

peça possui cenário moderno e a modelo da obra segura uma xícara de café Lavazza na 

mão. A peça foi adaptada para os conceitos da sociedade e cultura de hoje, com toques 

modernos ela consegue passar essa mensagem e também passa a idéia de italianidade que 

ela possuí para atingir seu público alvo e adoradores da arte.  
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Tanto a peça publicitária como a obra de arte de Botticelli se encontram em diferentes 

contextos tanto históricos como culturais, porém ambas pretendem passar uma mesma 

mensagem, mas utilizando critérios e composições diferentes. A obra representa uma 

pintura alegórica da história da deusa Vênus, que representa um ideal de beleza clássica, 

seu símbolo representa uma mulher surgindo do mar como uma mulher adulta,segundo sua 

mitologia e o próprio pintor utiliza da expressão figurativa (idealista e simbólica) para 

passar sua mensagem.  

 

A peça publicitária busca representar uma exacerbação da italianidade tanto utilizando a 

mulher nua para representar a ode á beleza da mulher italiana como também o próprio 

prato de espaguete que é uma das paixões e símbolos da cultura italiana. A imagem passa a 

idéia de sedução, paraíso, sonho e desejo, semelhante à mitologia da deusa de Vênus, mas 

adaptada para os dias de hoje.  

 

O processo de comunicação usado pode ser resumido da seguinte maneira: a marca de café 

Lavazza representa o emissor; o calendário representa o canal, a linguagem não verbal 

(pelo uso de imagens e cores) representa o código; Como o consumidor utilizada uma 

combinação de signos e símbolos para se expressar. A mensagem principal que a 

campanha pretende passar é a italianidade, chegamos a está conclusão devido o uso de 

símbolos como a beleza da mulher italiana, o prato de espaguete com lascas de queijo a sua 

volta e a releitura de uma das grandes obras de Botticelli, são símbolos que buscam 

expressar o propósito da mensagem que é a de levar o café a alguns dos principais atributos 

da cultura italiana (moda, história, gastronomia, arte). Por fim, o receptor é representado 

pelo target da campanha, que são os apreciadores de café italiano da marca Lavazza.  

 

Há apenas a linguagem visual que pode ser notada pela sua composição gráfica, uma 

imagem equilibrada e simétrica, uso de cores claras que passa um ar de serenidade. Como a 

obra de Botticelli quer representar uma linguagem mítica, a linguagem usada na peça é 

mais sedutora, para captar a atenção do público. Possui um jogo de luz e sombra, mas a 

sombra mais em destaque é encontrada na xícara de café, o próprio produto em si.  
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Notamos uma grande diferença entra a obra de Botticelli com sua releitura, pois a 

composição da obra é equilibrada e a obra em si forma uma composição triangular para 

destacar o centro da imagem principal e para melhor visualização do espectador. Já na peça 

publicitária, ela possui um equilíbrio em diagonal, colocando o centro da imagem em 

destaque no primeiro plano. 

 

Na imagem pode ser identificado sua relação estética com a obra original, porém há 

mudanças na releitura para que ela possa se adaptar a realidade atual. Como por exemplo, a 

linguagem corporal da mulher nua possui um ar de sedução e atrai o espectador para a 

peça, que na época do Renascimento isso era proibido e a obra de Botticelli é referencia á 

mitologia da deusa Vênus.  A peça também foi adaptada para atingir os conceitos da 

própria marca.  

 

A marca é o próprio mito simbólico, representada uma massa de significantes e 

comportamento da sociedade faz com que ele seja representado inúmeras vezes, 

funcionando como uma verdade profunda da mente mergulhada no inconsciente 

(Tavares,2000:37). A figura da mulher na peça é essencial, pois ela representa a mulher 

italiana, a Vênus da pós-modernidade. Ela procura retratar a mulher sedutora, mas que se 

valoriza, a mulher italiana que representa a ode á mulher italiana.A mulher nua,deitada no 

prato de espaguete passa a mensagem de que ela está emergindo de suas raízes italianas.  

 

Segundo o mito da deusa Vênus, ela emerge do mar como uma mulher adulta. Em 

comparação com a Vênus da peça, que deitada em um prato de espaguete passa a 

mensagem de que ela está emergindo de suas raízes italianas.  

 

O cenário é rural, o que indica liberdade. A sinuosidade do corpo da mulher é semelhante a 

sinuosidade do espaguete,seu corpo segue o mesmo movimento. A posição dos braços da 

mulher faz com que o olho do espectador se direcione a xícara de café da marca Lavazza.  

O anúncio é simbolicamente globalizado, pois por ser um calendário e por representar uma 

marca internacional de café, ele irá atravessar barreiras culturais e atingir diversas culturas. 

O calendário utiliza um dos patrimônios e símbolos culturais italianos para divulgá-lo 
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mundialmente, tornando esta peça um exemplo de cultura globalizada, pois irá não só 

divulgar a marca, mas também a obra de arte do mestre Botticelli.  

 

A partir dos estudos de Pierce sobre os três tipos de signos (ícones, índice e simbólico) 

possamos concluir que a peça em questão tem como ícone a mulher nua dentro do prato de 

espaguete, o índice mostra que a mulher nua representa a mulher italiana e sedutora e o 

símbolo é que a mulher representa a releitura da deusa Vênus da obra de Botticelli.  

 

4.2.Análise semiótica do calendário 2009 do Café Lavazza – “Homem vitruviano”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peça do calendário do Café Lavazza – ―Homem vitruviano‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pintura a base de têmpera do mestre Leonardo Davinci– Homem vitruviano) 



169 
 

A peça acima citada é uma evidente releitura do Homem Vitruviano, de Leonardo da 

Vinci, em conjunto com o plano de fundo, que faz referência à temática greco-romana, 

retomada no Renascimento. 

O processo comunicativo desta peça trata-se de algumas etapas, as quais são  constituídas 

por: emissor (no caso, o Café Lavazza), a mensagem (o conjunto de ícones e símbolos da 

peça) e o receptor (o público refinado que consome a já referida marca de café). 

 

A peça em si não é simples e se torna ainda mais complexa pelo fato de não haver 

elementos textuais, muito menos sonoros, de forma que o target principal é a fração da 

sociedade, pois apesar de o povo europeu ter bastante conhecimento a cerca de sua própria 

cultura e haver a probabilidade de ter absorvido o significado do anúncio aqui realizado, é 

de sabedoria geral que a mensagem é estritamente voltada ao público nobre, a alta casta da 

sociedade italiana. Pode-se concluir isso porque o café Lavazza não é de acesso financeiro 

a todos, uma vez que a marca tem por sinônimo a sofisticação.  

 

Considerando a raiz italiana da empresa, os elementos selecionados refletem claramente o 

patriotismo referente ao Renascimento Italiano. A começar por Leonardo Da Vinci, que 

expressou em Homem Vitruviano as proporções perfeitas do homem e a simetria 

impecável do desenho humano. Considerando este fato, a campanha apropriou-se do 

conceito e substituiu o homem por uma mulher (nos mesmos moldes) segurando xícaras 

em suas mãos, a fim de que ficasse subentendido o perfeccionismo quanto ao café, 

equilibrando-se nas proporções devidas. A mesma análise pode ser feita à xícara de café 

gigante envolvendo a mulher, colocando-a de forma central, a fim de ilustrar a importância 

do homem italiano à marca de café.  

 

No caso específico da mulher, a utilização do maiô exerce função de enobrecimento das 

curvas, de maneira a ressaltá-las, para que siga o padrão de Da Vinci, tornando 

desnecessário o nudismo na peça, uma vez que o corpo da mulher por si só é desenhado. (o 

foco da marca de café não é apresentar uma mulher nua, afinal de contas não tem função 

em uma interpretação contextualizada). 
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Neste sentido, todos os símbolos desta peça giram em torno do ideal de beleza, da simetria 

e da sofisticação, uma vez que, além disso, a influência greco-romana (exercida no 

Renascimento) está copiosamente presente ao fundo, sem qualquer tipo de intervenção 

publicitária. Uma das vilas italianas está sendo representada, de forma que estas são ruínas 

(arqueológicas) e, de forma comum, muitos rios cortam as pequenas vilas, e, portanto 

apenas completam a ambientação, sem qualquer intervenção publicitária.  

 

Do ponto de vista semiótico, os diversos elementos do anúncio, de forma individual 

constituem os ícones; no que tange os símbolos, a mulher corresponde à simetria do 

Homem Vitruviano e a composição dos ícones simboliza a perfeita simetria. Em se 

tratando de índice, pode-se concluir que seja a união de todos os ícones e símbolos da peça, 

formando a mensagem principal desejada: a perfeição e tradição do Café Lavazza. 

Neste caso, o fruto do inconsciente coletivo, proposto por Jung, dá a significância 

necessária ao conjunto de elementos, nomeando-se segundo à classe sofisticada, 

consumidora do produto promovido. Talvez um arquétipo ―de si mesmo‖, ou seja, a 

importância de seu próprio requinte reflete o entendimento da mensagem que, segundo a 

mente do próprio consumidor, só ele, indivíduo intelectual e capaz, pode absorver a 

mensagem principal da peça. 

 

4.3.Análise semiótica cartaz da feira de automóveis de Bolonha – “Mons Liss”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peça do cartaz da feira de automóveis de Bolonha – ―Bella Scoperta‖) 
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(Pintura a base de têmpera do mestre Leonardo Davinci– Mona Lisa) 

 

A peça Mona Lisa, foi criada para o Salão de automóveis de Bolonha,na Itália, no final do 

ano de 2006 em seu 31º encontro. Essa convenção, conhecida mundialmente no ramo 

automobilístico, reúne grandes marcas de fabricantes de carros ,principalmente os 

europeus, com intenção de apresentar ao publico as grandes inovações no setor. Com uma 

boa divulgação e um belíssimo apelo visual, a peca tornou possível que o Salão tivesse 

tanta repercussão quanto às feiras de Frankfurt e Detroit naquele ano. 

 

O processo de comunicação usado, pode ser resumido da seguinte maneira: emissor ( 

Salone Internazionale dell'Automobile , em seu nome original), a mensagem ( peça 

impressa em diferentes mídias como banners e revistas) e o receptor (que é todo o público 

alvo que a mensagem pretendia atingir.) 

 

Considerada uma paródia bem resolvida e repleta de novos conceitos para a misteriosa e 

tímida personagem, o contexto em que Mona Lisa, integrante da pintura de óleo sobre 

madeira do Italiano renascentista Leonardo da Vinci se encontra (iniciada em 1503), é 
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completamente inusitado e inovador, o que faz com que seu significado se modifique do 

original. Percebemos claramente a ruptura da ideologia enigmática imposta por Da Vinci 

séculos atrás, e nos impressionamos por sua nova visibilidade reflexiva. 

 

Talvez, a mensagem mais evidenciada na nova formatação de Mona Lisa, seja o instinto de 

liberdade. A obra original, tão singela, tão contida, com uma espécie de véu leve que cobre 

a cabeça de Mona Lisa, é substituída por uma mulher com cabelos voando totalmente 

soltos, e seu sorriso, antes interpretado principalmente por calma e serenidade, agora pode 

ser visto como indicio de uma satisfação plena, ainda que delicada. 

 

O estilo gráfico de editoração da Mona Lisa modificada, ainda se compara muito com a 

original. As cores e os traços se revelam claramente renascentistas, ainda que com 

elementos atuais ( o mais relevante da peça, se considerarmos que foi feita visando como 

cliente a feira automobilística, é claramente, o automóvel.) 

 

Enquanto a obra de Da Vinci sugere uma ligação serena entre homem e natureza, com uma 

pintura de mulher estática, a nova mensagem emite uma mulher em ação ( dirigindo o 

auto), e coloca mais um elemento importante: o material. Podemos até dizer que a peca se 

traz a realidade porque deixa a natureza num contexto terciário, evidenciando, ora primeiro 

a mulher, ora primeiro o carro. 

 

A frase no canto superior esquerdo é traduzida por "bela descoberta", e podemos 

interpretá-la por descoberta de novos caminhos, conquistas e inovações, seja no ramo 

automobilístico, ou no contexto social e individualizado. Para finalizar, não podemos 

deixar de mencionar que a imagem de Mona Lisa num dirigível, é além de tudo, uma 

inovação, e novidade é o principal tributo e meta desejado pela feira de Bolonha,que 

também se realiza na Itália, assim como o ambiente de nascimento do autor da principal 

inspiração da peça, Leonardo da Vinci. 

 

A mensagem se revela de maneira chocante. Uma imagem mundialmente conhecida e 

estudada é a chave principal para que chame tanta atenção entre a grande gama de 

informações e marcas da atualidade. A informalidade é empregada de maneira inteligente 
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numa parodia de peça renascentista de da Vinci, bem como todas suas características de luz 

e cor. 

A maior identificação que a peca sugere, é a relação estética e física com o Renascimento, 

em contrapartida à vontade e o poder de escolha e liberdade da realidade atual.A sensação 

despertada pela peça revela uma nova gama de significados e símbolos, e gera uma nova 

imagem conceitual, a relação entre o Renascimento e a atualidade. Podemos dizer ainda, 

que o anuncio revela alteridade em relação a processos éticos de liberdade, direitos e 

deveres, que talvez não fossem pensados, renovados e comparados a esse contexto, caso 

não houvesse a criação da peca. 

 

O principal mito gerado em termos de visualização da peca, certamente e o de mudança 

comportamental. A peca sugere que uma alteração de atitude, mesmo que a pessoas  e 

contextos inusitados ( como e o caso da personagem Mona Lisa) é válida e bem recebida 

na feira de automóveis. 

 

Podemos considerar o anúncio como um mito simbolicamente capitalista. O sorriso e 

expressão corporal que Mona Lisa sugere ao dirigir o carro,( podemos até dispor como 

uma metáfora indireta, que  ela esteja a caminho da feira) nos seduz com nítida intenção de 

gerar o ato da compra ou ao menos ao da visita ao Salão de Bolonha. Alem disso, podemos 

dizer que culturalmente a peça nos oferece uma quebra de paradigmas ( em relação ao 

Renascimento) quanto ao grito e liberdade e felicidade ao se sentir livre e inovado. 

Resumidamente, podemos concluir que os três conceitos de Pierce se encaixam na peca de 

maneira segmentada, servindo como ícone a inimistada Mona Lisa, que tem como índice, 

seu inabitual instinto de liberdade e como símbolo, a belíssima paráfrase que inclui novos 

conceitos e conseqüentemente a quebra de alguns enigmas e novas idéias conceituais 

introduzidos na obra original de Da Vinci. 
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                 (Peça publicitária da campanha Bvlgari de 2009  –Julianne Moore) 

 

 

 

4.4.Análise semiótica da campanha Bvlgari de 2009 – “Leda e o Cisne” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Pintura a base de óleo do mestre Tintoretto- Leda e o Cisne) 

 

Com sede em Roma desde 1884, a grife Bvlgari, é conhecida mundialmente por seus 

produtos de luxo e renome. Marca sinônimo de sofisticação, busca alcançar a satisfação 

plena de seus clientes, que são pessoas de alto padrão.   

 

Em sua última campanha de inverno 2010, a marca utiliza-se da atriz Julianne Moore, em 

fotos sensuais, ao lado de animais exóticos e coberta de joias e bolsas da grife. Em uma 

atmosfera envolvente de mistério, sedução, emoção e exagero das fotos, encontramos 

fortes influências de um movimento artístico muito importante do século XVI, o 
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Maneirismo. Esse movimento ocorreu no fim da época renascentista, e teve como 

professores, artistas renomados como Michelangelo e Correggio. 

 

Na fase final do Renascimento, já no início do Maneirismo, um artista pode ser destacado, 

Jacopo Robusti, conhecido como Tintoretto. Este grande artista traz em suas obras 

desenhos de mulheres nuas, imagens sem simetria, com certo movimento, dramaticidade 

exagerada, forte emoção, com cores escuras e jogos de luz e sombra. Tais características 

são presentes na obra de referencia, Leda e o Cisne, e também podem ser observadas na 

campanha da Bvlgari.  

 

O processo comunicativo desta campanha pode ser explicado em etapas sendo a a marca 

Bvlgari o emissor; a mensagem trata-se do conjunto de ícones e símbolos da peça impressa 

em diferentes mídias, e o receptor, o público alvo da marca referida.  

 

A linguagem da peça é extremante visual, uma vez que não possui texto (salvo o próprio 

nome da marca gravado na peça) e menos ainda efeitos sonoros. Ao observar a imagem 

nota-se claramente o desejo de atingir o público, mostrando aquilo que os produtos da grife 

são capazes de transmitir às pessoas que os usam. Por ser uma marca que ostenta riqueza, 

valores como poder, superioridade, sofisticação e singularidade, são percebidos nesta 

campanha.  Tais valores são transmitidos através de recursos visuais como cores fortes, 

jogo de luz e sombra, expressão corporal e acessórios (como jóias, bolsas e também 

animais exóticos).  Tanto na peça como na obra de Tintoretto, a intenção era demonstrar 

emoção, despertar a atenção do público, buscar a admiração de todos. Nas obras de 

Tintoretto, era presente o uso da diagonal que guiava o olhar do observador e por isso, na 

peça da Bvlgari nota-se o uso da mesma diagonal. Primeiro o observador vê a ave, depois 

percorre o corpo da modelo, e por fim chega ao nome da marca. Tal recurso, serve também 

para fixar a marca na mente das pessoas, e para causar associações com a marca. 

 

É possível dizer que, talvez, a mensagem mais evidenciada na peça publicitária, seja de 

poder, luxo e superioridade, em contrapartida com a obra de Tintoretto, que transmitem 

delicadeza e submissão por parte das mulheres retratadas, além da exagerada emoção. 

Sendo assim, percebemos que além da peça mostrar características e influências 
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maneiristas, ela traz também valores da atualidade, pois a mulher do século XXI, tem seu 

espaço, seus desejos e sua independência muito bem resolvidos, e  tais fatores são 

justamente o que todas as mulheres buscam encontrar. Assim, a grife transmite em sua 

campanha que com os produtos Bvlgari, a mulher terá seu próprio poder e a garantia de um 

espaço em meio à sociedade.   

 

Do ponto de vista estético, o mito exaltado mostra uma mudança comportamental. 

Observando a mulher do século XVI, nota-se que esta era vista como um ser submisso, 

sem espaço, presa em um círculo de convenções sociais, no qual possuía mais deveres do 

que direitos. No que se refere ao comportamento dessa mulher, percebe-se que é 

indiscutivelmente distinto do comportamento da mulher do século XXI, a qual luta por 

seus direitos, procura garantir seu espaço na sociedade, exerce seu papel como cidadã e 

como mulher, permitindo-se a sensualidade e a sedução, diferente da mulher do século 

XVI que se comportava justamente como um ser inferior. Dessa forma pode-se concluir 

que a peça transmite, em uma imagem chocante, como as visões sobre as mulheres e seus 

respectivos comportamentos mudaram com o passar do tempo.  

 

Por fim, sob um âmbito semiótico podemos constatar que os três conceitos de Pierce estão 

presentes da peça. Como ícones compreendem-se todos os elementos presentes na peça de 

forma individual. Por símbolos, entende-se que as jóias e as bolsas correspondem ao poder 

e ao luxo ostentado, enquanto a ave tende a ser a expressão da liberdade da mulher do 

século XXI, também da singularidade da marca e produtos promovidos, e por fim, as 

almofadas seriam a forma da sedução e sofisticação. Em se tratando de índice, conclui-se 

que seja a junção de todos os ícones e símbolos que passam a mensagem central da peça 

estudada: Luxo, singularidade, e liberdade: valores conseguidos com produtos Bvlgari.  
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                             (Peça publicitária da campanha Adidas-Juízo final) 

 

 

4.5.Análise semiótica da campanha Adidas – “Juízo final” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (Pintura afresco do mestre Michelangelo–Juízo final) 

 

A peça ―Juízo Final‖ da Adidas é uma clara releitura da obra de mesmo nome, produzida 

em afresco, por Michelangelo Buonarroti (renascentista italiano). A obra original 

deslumbra a todos na Capela Sistina, situada na Cidade do Vaticano e expressa, 

vigorosamente, o conceito de Justiça Divina, severa e implacável em relação aos 

condenados. 
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Já a publicidade da Adidas foi colocada na estação principal de trem da cidade de Colônia, 

uma das sedes da Copa do Mundo de 2006.Na ação da Adidas, os principais atletas 

patrocinados pela empresa substituem os personagens santificados da obra do artista 

italiano, evidenciando o Juízo Final, a Grande Decisão (vencedores versus perdedores), 

dentro do futebol. 

 

 Na peça, o processo comunicativo pode ser analisado em etapas, sendo o emissor a marca 

Adidas; a mensagem o afresco da releitura da obra de Michelangelo, ―Juízo Final‖ e o 

receptor como todo o público que utilize trem sendo meio de locomoção.A peça em análise 

não apresenta texto, logo a publicidade é extremamente visual, não verbal nem sonora. 

      

A releitura da obra de Michelangelo, na ação da Adidas, trás conceitos parecidos com os 

conceitos da real obra, entretanto, suas interpretações se diferenciam a partir do momento 

que o foco passa de um assunto religioso para um assunto esportivo. 

  

Segundo o capítulo 20 do livro do Apocalipse, o Juízo Final seria o momento em que a 

Terra chegaria ao fim e cada pessoa seria julgada e obrigada a ir  para os céus ou ao 

inferno.Em um jogo de futebol, o grande final, seria a decisão da partida, quando apenas 

um time ganha.Na copa do mundo, ganhar significa ser o melhor de todos, o melhor do 

mundo; seria distinguir entre os bons e os ruins. A copa assume o papel de ―fim dos 

tempos‖ e a bola marcando o gol seria a grande decisória. Logo, onde antes se localizava 

Deus, localizam-se as bolas – o centro. 

     

 As cores azul, branco e dourado são exaltadas em ambas as obras, sendo que na releitura o 

dourado guia os olhos do púbico às bandeiras com a marca evidenciada: Adidas.A 

mensagem é fortemente transmitida como sendo ―uma briga de leões‖, pois a disputa pela 

vitória não é simplesmente tida em um campo de futebol, terrena, mas sim nos céus, em 

um lugar onde ganhar significa viver e os jogadores dão a vida pra vencer. 

 

A estratégia publicitária utilizada caracteriza aspectos da modernidade e da pós-

modernidade que se misturam na sociedade contemporânea, evidenciando a crise pela qual 

passa a identidade na pós-modernidade. 
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     O futebol é a maior forma de cultura popular que motiva paixão entre torcedores, 

adeptos e praticantes. É o esporte mais conhecido no mundo, por ter regras relativamente 

simples e fácil acessibilidade. Esse esporte garante que diferentes culturas se encontrem 

durante partidas entre times de vários países. Contudo, vem se transformando por estar 

perdendo sua essência de paixão por torcer e jogar, e chegar à zona ―puramente comercial‖. 

 

     A campanha da Adidas busca a pós-modernidade, sugerindo um novo estilo de vida, 

quando em um campo de futebol divino estão jogadores do mundo todo, disputando bolas e 

dividindo culturas – exaltando a ―Nação Adidas‖, a globalização.A peça exalta o mito do 

fim dos tempos, porém como sendo o fim da Copa do Mundo de 2006, quando apenas um 

time sairá sendo o grande vencedor. 

    

  Em relação à semiótica em si, há vários índices, ícones e símbolos na imagem.Como 

ícones há bolas, jogadores, uniformes, nuvens, arquitetura e bandeiras com a marca Adidas 

grafada. Como símbolo das bolas e dos jogadores entende-se jogo, esporte e por fim 

futebol (devidos aos uniformes); em relação às nuvens define-se estar olhando pro céu ou 

mesmo estar nele; como da arquitetura pressupõe-se ser um templo ou uma arena baseada 

na antiguidade, com base mística/ religiosa; e por fim, através das bandeiras com o 

logotipo da Adidas, há a relação do jogo estar sendo patrocinado por essa marca esportiva 

em questão. 

 

 Como índice há a somatória de todos os elementos, que constituem a idéia de futebol em 

um lugar místico, onde ganhar e perder significa ser o melhor dos melhores, a decisão 

final, o Juízo Final.Em relação aos arquétipos, há dois em evidência direta: Tribo Global e 

Guerreiro, que são freqüentemente usados em peças publicitárias. 

 

Conclusão 

 

Concluímos que apesar de as obras de arte e as campanhas publicitárias serem de períodos 

históricos diferentes, elas possuem semelhança entre si no que diz respeito aos conceitos 

renascentistas e, no caso das quatro primeiras peças, assemelha-se também a abordagem da 

―italianidade‖. 
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A publicidade conseguiu captar a essência histórica das obras e transformou a publicidade 

em arte, com o uso de símbolos, a adaptação de contextos, o uso de cores semelhantes e 

simetria perfeita. Em conjunto, as peças tornam-se harmônicas entre si. 

A última campanha escolhida para ser analisada foi da marca Bulgari, na qual é possível 

perceber a transição do Renascimento para o Maneirismo, apresentando assim 

características dos dois movimentos artísticos. Dessa maneira, é possível concluirmos que 

a publicidade é composta pelos mais diversos elementos artísticos, independente de seus 

períodos históricos, já que as assimilações da arte com a propaganda tendem a se apropriar 

do conceito, seja imagético, social, político ou histórico. 
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RESUMO 

 

A publicidade é dedicada à difusão de ideias. O Brasil construiu sua identidade através de 

processos conturbados, mas que formaram nossa cultura e nos tornaram quem somos. O 

cinema é uma forma de produção cultural, e cada vez mais vem sendo usado para difundir 

culturas nacionais em canais internacionais. O filme ―Rio‖ produzido por Carlos Saldanha 

é um exemplo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura; estereótipo; identidade; publicidade; realidade. 

 

LEVANTAMENTO TEÓRICO  

Até que ponto uma cultura é original em sua totalidade? Para analisá-la de forma 

completa é necessário saber e levar em conta todas as nuances históricas que rumaram e 

modificaram a cultura até o contexto estudado. Como a identidade de um povo e todos os 

seus mitos é afetada durante os tempos? E qual é a linha, tênue, diga-se de passagem, que 
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separa a influência cultural de um povo sobre o outro e a perda de identidade? Assim, para 

identificar esse problema de desterritorialização da cultura brasileira é preciso pensar em 

todo o contexto histórico de cada época que definiram a identidade cultural do Brasil. 

Primeiramente devemos levar em conta o ―descobrimento‖ do que viria a ser o 

nosso país. Tais terras não eram totalmente desconhecidas, pois o Tratado de Tordesilhas 

assinado em 1494 entre Espanha e Portugal já delimitava uma área conhecida por ambos, 

mas ainda não explorada. A costa brasileira que ficou sob o domino lusitano se tornou, aos 

olhos da coroa, uma possibilidade de colônia exploratória. Ao chegarem aqui, percebia-se 

que as diferenças culturais eram de fato gritantes, tanto para os índios, que desconheciam a 

tecnologia europeia da época, como para os portugueses, perante a exuberância natural 

antes não vista em Portugal. Isso fica claro nos escritos feitos por Pero Vaz de Caminha. 

Entretanto as ―novidades‖ apresentadas aos nativos de certa forma lhes cegaram, fazendo 

com que a cultura estrangeira lhe parecesse superior, e assim favorecendo a imposição de 

valores, inclusive religiosos. 

 O tempo passou e a colônia se solidificou. Mas a imagem que persiste dessa época é 

a de um Brasil arcaico, rural, escravista, onde a mistura era abominada. O que os europeus 

queriam, a supremacia cultural deles sobre a local, gerou um ponto fundamental na nossa 

identidade que nos persegue até hoje, o complexo de inferioridade, fruto do não orgulho da 

mestiçagem cultural que nos formou. 

 Como disse Darcy Ribeiro: 

 

A Antropologia, minha ciência, por exemplo, por demasiado tempo não foi 

mais do que uma doutrina racista, sobre a superioridade do homem branco, 

europeu e cristão, a destinação civilizatória que pesava sobre os seus ombros 

como um encargo histórico e sagrado. Nem foi menos do que um 

continuado esforço de erudição para comprovar e demonstrar que a mistura 

racial, a mestiçagem, conduzia a um produto híbrido inferior, produzindo 

uma espécie de gente-mula, atrasada e incapaz de promover o progresso. 

(RIBEIRO, 1978, p. 10-11) 

 

 Artistas europeus, inclusive portugueses, foram convidados a retratar a realidade 

colonial de acordo com o que era belo para a corte e os demais países, mascarando a real 
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situação. No Rio de Janeiro, por exemplo, sendo capital da república, passou por uma 

reforma arquitetônica para se aproximar às construções das cidades europeias. Tudo para 

agradar e atrair mais estrangeiros, numa tentativa de ―embranquecimento‖ da população. 

 Essa necessidade de agrado persistiu martelando a produção cultural sem cessar no 

passar das épocas. E alguns momentos sócio-políticos deram o enraizamento deste 

pensamento.  

 Um dos maiores responsáveis por essa cova feita para nossa produção cultural foi a 

ditadura. Enquanto os censores nos seus porões picotaram peças únicas, taxadas de 

ofensivas, mas que na verdade apenas batiam de frente com os interesses dos militares, a 

cultura foi ficando cada vez mais à mercê dos poderosos. Filmes, músicas, peças teatrais e 

literárias: todas controladas pelo Estado. E pouca gente com conhecimento disso. 

 Como disse Leonor Souza Pinto, em parecer de abril de 1967, o censor Manoel 

Felipe de Souza Leão, analisa ―Terra em Transe‖ de Glauber Rocha. E conclui:  

 

―Consideramos o filme portador de mensagens contrárias aos 

interesses do País, motivo pelo qual deixamos de liberá-lo, 

aconselhando seja o mesmo examinado por elementos do Conselho 

de Segurança Nacional e pela Douta Chefia do SCDP [Serviço de 

Censura de Diversões Públicas] e Direção-Geral do DFSP 

[Departamento Federal de Segurança Pública].‖  

 

 A produtora cinematográfica Bel-Air, criada nos anos 70 pelos diretores 

precursores do Cinema Marginal, Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, perdeu diversos 

filmes que foram censurados, e não foram exibidos. Sganzerla, inclusive, utilizou essa 

temática em seu derradeiro filme, ―O signo do Caos‖, de 2003, onde um censor barra um 

filme que ele julga ser real demais para ser mostrado lá fora, e contrariava a imagem dos 

estrangeiros sobre nós. 

 Essa limitação literalmente enfraqueceu a indústria cultural brasileira, tanto que nos 

anos 80 tudo o que produzíamos era apenas uma reciclagem do que estava acontecendo nos 

EUA. Passou a predominar o espirito yuppie entre os jovens, a falta de engajamento das 

artes com os interesses sociais. Tais pontos perduraram a década de 90, junto ao início do 

processo de massificação conforme os moldes norte-americanos de produção.  
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Um aspecto interessante do cinema é poder ilustrar o contexto histórico de uma 

época, principalmente em foi produzido. A cultura de um povo pode ser retratada nas telas, 

criando um novo imaginário para o cenário mundial. O ultimo exemplar deste no Brasil, é 

a animação ―Rio‖, dirigida por Carlos Saldanha. 

 

REALIDADE MASCARADA 

O filme Rio, animação visualmente impecável dirigida pelo brasileiro Carlos 

Saldanha, aparentemente intenciona fazer uma homenagem à cidade maravilhosa, 

mostrando seus aspectos mais positivos, como a alegria do povo brasileiro no carnaval e a 

beleza da região. O enredo aborda temas relevantes, como o contrabando e o comércio 

ilegal de aves exóticas e a extinção, entretanto, apresenta de forma estereotipada os 

personagens cariocas, que parecem pensar apenas em festas e futebol. Quando a intenção 

de um projeto é parodiar um estereótipo comportamental, cultural e/ou regional, ou 

até mesmo uma sociedade, deve-se analisá-lo a partir do contexto do mesmo, 

independentemente de suas generalizações, já que particularidades presentes em uma 

massa heterogênea não retratam fielmente uma população como um todo, apenas 

características presentes em parte deste conjunto de pessoas.  E este não é o caso do Rio de 

Saldanha, pois o filme não tem intenção de parodiar a cidade, mas exaltar suas belezas. 

A imagem do Brasil no exterior sempre foi muito generalizada. Na maior parte das 

vezes fomos retratados como o povo de um país pobre, de ‗vida mansa‘, de políticos 

irrecuperavelmente corruptos, de favelas, belas mulatas e grandes jogadores de futebol. 

Ponto. Pouco mais se sabia sobre esse território continental, mas tão pouco valorizado e 

conhecido. Essa falta de conhecimento por parte dos estrangeiros sobre o país é resultado 

do desequilíbrio entre a troca de informações. Nós sempre recebemos muito e enviamos 

pouco. Com isso sempre soubemos sobre tudo o que acontecia lá fora, mas sem que 

ninguém de lá nos conhecesse realmente. 

Porém uma pesquisa encomendada pela emissora britânica BBC ao Instituto de 

Pesquisas GlobeScan e ao Programa de Atitudes em Política Internacional da Universidade 

de Maryland (EUA), apontou que a popularidade e a imagem positiva do Brasil no mundo 

aumentou de 40% para 49% entre o final de 2010 e inicio de 2011. Segundo a pesquisa, 

entre os fatores que contribuíram para o desempenho do Brasil na pesquisa estão o 

desempenho econômico do país no governo Lula, o fortalecimento da política externa e a 
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transição democrática de governo em 2011. Todos temas amplamente divulgados pela 

imprensa internacional. A presença de correspondentes estrangeiros no país foi um fator 

essencial para essa mudança na visão internacional sobre nós. Com sua presença aqui, 

puderam observar a realidade brasileira em sua essência, de perto, sem estereótipos, sem 

generalizações grotescas.  

O Brasil é um país que apresenta diversos problemas, que muitas vezes são os 

mesmos que outros países enfrentam. Mas não se pode esquecer as diversas formas que os 

brasileiros criaram para sobreviver, da miscigenação de culturas e de raças que se 

misturaram de tal forma a conseguir produzir povos, culturas e uma identidade novos. 

Podemos dizer que somos um ―produto híbrido‖, e essa característica nos tornou um povo 

único. 

A relação do samba e do futebol com a cultura brasileira não é novidade e é motivo 

de orgulho para a maior parte dos brasileiros. Esses fatores simbolizam uma parte da 

cultura nacional. Mas o Brasil não é formado unicamente por estes aspectos. Cabe aos 

brasileiros construir uma nova definição do Brasil para estabelecer uma imagem positiva 

do país aos olhos do mundo, sem ser somente por ritmos musicais e esportes, somos muito 

mais que isto. 

Ao voltarmos os olhos ao filme Rio, vemos uma tentativa de passar uma boa 

imagem do Brasil para o exterior. Porém, a realidade mostrada não é totalmente verdadeira. 

Muitos dados foram modificados ou até mesmo omitidos. As favelas do Rio de Janeiro não 

são tão arrumadas como o filme mostra e as pessoas não são felizes plenamente só por 

causa do carnaval. Aliás, esse é um ponto muito interessante, já que mostra o quanto as 

pessoas se apegam a uma data comemorativa para se esquecer da pobreza e das 

desigualdades. Mesmo sendo um filme infantil, não deveríamos esconder quem somos de 

verdade, devemos mostrar nossas contradições, estas que nos definem e nos garantem 

autenticidade a quem somos. 

 

PERSONAGENS REAIS? 

O filme Rio critica, mesmo que implícita ou inconscientemente, o quanto os Estado 

Unidos influenciam o Brasil. O personagem principal do filme, Blu, é uma arara-azul que 

nasceu no Rio de Janeiro, mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos 

Estados Unidos. Ao voltar para o Brasil quinze anos depois, Blu percebe que não possui 
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mais grande parte das características que o identifique com a nação na qual nasceu. Ele 

agora é praticamente um estrangeiro no próprio país de origem. 

Com olhar crítico, vemos que ao se mudar para os EUA Blu – aqui representando o 

Brasil e sua cultura – sofre uma perda de identidade. Como se ao estar nos EUA, a cultura 

do Brasil fosse inibida, defasada, desterritorializada. O detalhe que corrobora este ponto é o 

fato de Blu não saber voar. É como se, por causa da vida dele nos EUA, longe do Brasil, 

sua essência, sua personalidade foi cortada, podada e inutilizada. Como se, ao estar lá, Blu 

não pudesse e nem conseguisse ser livre.  

Não é segredo nenhum que a cultura brasileira sofre muita influencia norte-

americana e na maioria das vezes é sucumbida por ela. Exemplo disso é que a maioria dos 

brasileiros se vêem inferiores aos americanos, e como dissemos anteriormente, sofrem de 

um complexo de inferioridade. No filme isto é retratado com a ―perda das asas‖, ―perda da 

capacidade de voar‖.  

Ao falar da influência americana notamos a questão do idioma mostrado no filme, 

onde praticamente toda a população carioca é fluente em inglês, o que não corresponde à 

realidade. O próprio nome Blu tem conotação americana. Apesar de não ser escrito 

literalmente em inglês, Blu remete ao termo ―Blue‖ (azul em inglês), já que a arara é azul. 

Mostrando assim, que até seu nome foi ―americanizado‖.  

Apesar disso, há uma cena em que o personagem volta às origens, quando um grupo 

de pássaros começa a cantar e dançar em ritmos brasileiros. Naquele momento ele começa 

a se sentir um genuíno brasileiro com ―samba no pé‖. Blu entra no ritmo instintivamente e 

mostra que, apesar de ter passado tanto tempo fora e de certa forma ter esquecido como era 

ser brasileiro, ainda mantém no sangue a ‗essência‘ do povo de origem. Prova disso é que 

ao final do filme ele aprende a voar e – o mais importante – a amar o próprio e verdadeiro 

país.  

 

CONCLUSÃO 

 A história do nosso país foi construída a partir dos diferentes elementos culturais 

adquiridos no decorrer do tempo, unindo-os em um só lugar, no Brasil. Desde o inicio até 

os dias atuais o que persiste, é imagem de um Brasil que carrega em sua história o que 

chamamos de complexo de inferioridade, a partir da construção de um ―mito‖ sobre a 

formação da nossa identidade nacional, que não era bem vista devido à grande 
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miscigenação. Além disso, passamos por momentos onde a produção cultural foi defasada 

– a ditadura militar – e que acarretou conseqüências que persistem até hoje. Porém, ainda 

assim, o Brasil procura mostrar sua identidade ao mundo, por exemplo através do cinema. 

 O filme Rio, dirigido por Carlos Saldanha tenta evocar nossas belezas culturais, no 

entanto, o que percebemos é uma tentativa de melhorar a imagem dos estrangeiros sobre 

nós, e que tem como conseqüência a ocultação de aspectos brasileiros. 

 O filme deveria mostrar as qualidades e riquezas do país (que também estão nas 

diferenças). Porém o Brasil retratado, foca grande parte da cultura referindo-se ao 

carnaval, onde atrai os olhares estrangeiros para a alegria, samba, formosura, belas 

mulheres, que de certa forma acaba por encobrir, não só os problemas sociais que o país 

convive atualmente, como o processo que nos levou a nos tornarmos quem somos. 

 Como disse Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro: "Nós, brasileiros, somos um 

povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a 

mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos 

fazendo. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si... Assim foi até se 

definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros..."  

 Podemos afirmar que somos um ―produto híbrido‖, e essa característica nos tornou 

um povo único. É preciso ter orgulho de nossa nação. Sem querer se parecer com países 

estrangeiros, sem se sentir inferiores, simplesmente brasileiros, que persistiram por tanto 

tempo mesmo em meio à dor e sofrimento. Essa capacidade de sobrepor as barreiras e se 

alegrar em meio às dificuldade da vida, talvez, seja o verdadeiro ―jeitinho brasileiro‖ de 

ser. Então mostremos (e ensinemos) ao mundo o que é ser genuinamente brasileiro! 
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RESUMO 

 

 

Como forma de aplicar as teorias de Sigmund Freud e o feminismo, de acordo com os 

descentramentos de Stuart Hall e os seis princípios da persuasão de Robert B. Cialdine 

analisamos as propagandas da empresa Bombril do ano de 2011, as quais têm como 

protagonistas as comediantes Marisa Orth, Dani Calabresa e Monica Iozzi. Estas querem 

transmitir ao seu publico a ideia da mudança da mulher de hoje; independente e segura de 

si e a empresa, por sua vez, quer nos passar o conceito do produto que evoluiu junto com as 

mulheres. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

sociedade, mulher, pós-modernidade, feminismo, signo. 

 

CORPO DO TRABALHO 

 

No estudo feito por meio dos pensamentos de Stuart Hall que fala sobre a sociedade pós - 

moderna ao qual vivenciamos, percebemos que é preciso acompanhar o processo de como 

o 

sujeito foi moldado para entendermos como ele vive na pós-modernidade. Stuart Hall 

(2003) aponta em seu estudo cinco descentramentos do sujeito que se baseiam em quatro 

pensadores e um movimento que são: Karl Marx, Sigmund Freud, Ferdinand Saussure, 

Michel Foucault, e o feminismo, que foi a introdução da mulher na sociedade. 
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Foi realizada uma breve análise sobre o feminismo junto com os pensamentos de Sigmund 

Freud aplicado às peças publicitárias da empresa Bombril de 2011. No mesmo ano o Brasil 
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Foram encontrados nas propagandas da Bombril dois descentramentos, o de Freud que fala 

sobre o subconsciente, e que o homem é instável e emocional. Outro descentramento 

aplicado às propagandas da Bombril foi o feminismo, um movimento que nasceu para 

mostrar ao mundo o lugar da mulher na sociedade teve a sua primeira presidenta eleita para 

governar o país, desta forma, a empresa de lã de aço se apropriou dos fatos para lançar uma 

campanha que muito se esperava. A mulher no comando. 

Foi usado como base de estudo também os seis princípios da persuasão que são: validação 

social, gostar, autoridade, escassez, reciprocidade e coerência. Os princípios da persuasão 

foram desenvolvidos por Robert B. Cialdini com o intuito de organizar o comportamento 

humano. Analisando as propagandas, é possível perceber que existem apenas três desses 

seis princípios, como por exemplo, a autoridade, o gostar e a validação social.  

A autoridade é percebida através das vestimentas masculinas, terno e gravata que significa 

na linguagem mundial, seriedade. O gostar é um princípio quase que imperceptível, pois as 

pessoas quase nunca percebem que fazem certas coisas por se identificarem com o garoto 

propaganda, ou a garota propaganda, por sua aparência física, mas é o que normalmente 

acontece. Já a validação social é quando você percebe que muitas pessoas fazem o mesmo 

que você e fazendo o mesmo, você estará inserido na sociedade.  

Desta forma serão aplicados os descentramentos colocados por Hall e os seis princípios da 

persuasão às propagandas da empresa Bombril de 2011, voltada para as mulheres. 

 

A sociedade pós – moderna ao qual vivenciamos, estudada pelo professor britânico Stuart 

Hall e apresentada no livro ―A identidade Cultural na pós – modernidade‖ ainda está em 

transformação, porém já se podem sentir os efeitos. 

Para entender o sujeito pós-moderno é preciso acompanhar o processo de como ele foi 

moldado. Iniciou com o sujeito iluminista, o homem, que acreditava ser ―o centro do 

universo‖, e que tinha obtido, através da ciência e da tecnologia dominar a natureza. No 

sujeito sociológico o homem já começa olhar para a sociedade, seus problemas, e se 

identificar como parte do todo, segundo Hall (2003) o sujeito busca interação com a 

sociedade. O sujeito pós-moderno possui não uma, mas várias identidades que ora ou outra 

acabam entrando em conflito. A identidade do sujeito pós-moderno é mutável. Para Hall 

(2003) a identidade do sujeito plenamente fixa, segura e coerente é uma fantasia. 
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 Na sociedade pós-moderna com o advento da internet, celular e todas as outras mídias e 

tecnologias, as mudanças ocorrem muito rapidamente. O fluxo de informações, signos 

despejados no sujeito pós-moderno diariamente é muito grande. O consumismo, explorado 

pelas mídias e pela publicidade, impõe sobre o sujeito a responsabilidade de ter, e não 

apenas ser. 

Stuart Hall aponta em seu estudo cinco descentramentos do sujeito, ou seja, cinco linhas de 

pensamento (Karl Marx, Sigmund Freud, Ferdinand Saussure, Michel Foucault e o 

Feminismo). 

Um dos grandes intelectuais do século XIX, Karl Max, nos mostra uma vertente em que o 

homem é uma ferramenta, é parte de um todo. Sozinho ele não é capaz de modificar nada, 

ele vive em função de variáveis, circunstâncias, e deve usá-las ao seu favor. Outro grande 

pensador é Sigmund Freud, o pai da pscicanálise. Para Hall (2003) o descentramento 

Freudiano tem como base os processos psíquicos, o subconsciente, impulsos e extintos do 

ser humano. Para Freud o ser humano é instável e emocional, e está sempre buscando uma 

identidade, tem uma imagem idealizada de si mesmo, e de como os outros o veem, o ―eu 

ideal‖. Para o filósofo Ferdinand de Saussure, a nossa identidade está intrinsecamente 

ligada à nossa cultura e a nossa língua, nos não criamos nada, apenas reproduzimos aquilo 

ouvimos em algum momento de nossa formação. Outro descentramento é do filósofo é 

Michel Foucault, segundo o pensamento de Foucault que é baseado no ―poder disciplinar‖ 

o homem deve ser domesticado, regulamentado. Seu objetivo básico consiste em produzir 

―um ser humano que possa ser tratado como um corpo dócil‖ (Dreyfus e Rabinow, 1982, 

pág.185). Segundo Hall, o descentramento ocasionado pelo movimento feminista veio para 

questionar valores da sociedade da época, a politica, a família, a sexualidade, e 

principalmente as identidades culturais e de gênero, o trabalho doméstico, a divisão do 

trabalho, o cuidado com as crianças etc. As mulheres pretendiam mostrar que possuem 

uma identidade de gênero saíram de trás de um fogão e foram para as ruas reivindicar os 

seus direitos, saíram para trabalhar, votar, falar, mas nunca deixaram os com cuidados 

domésticos e dos filhos. 

 

Interessa-nos agora dois descentramentos, Freudiano e Feminista, ao qual iremos apontar 

na campanha da Bombril ―Mulheres Evoluídas‖. 
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Resultados e Discussão: 

 

Produzida pela agência DPZ em abril de 2011, a campanha é composta por seis filmes,      

anúncios em mídias impressas e ações na internet. Custando 40 milhões de reais, é um dos 

maiores investimentos em peças publicitárias pela marca Bombril. Protagonizada pelas 

comediantes Mariza Orth, Daniela Maria Giusti, vulgo Dani ―Calabresa‖ e Monica Iozzi. A 

ideia da campanha é ser toda voltada para o feminismo, mostrando com bom humor a 

evolução das mulheres em relação aos homens. A Seguir comentário do Diretor de Arte: 

―A ideia nasceu como uma campanha de stand up. As mulheres falando um texto de 

humor, um conceito novo da marca e dos produtos que evoluíram com as mulheres. Damos 

vazão para esse discurso de todas as piadas que as mulheres fazem a respeito dos homens, 

estamos brincando com isso, é um filão infinito e se fizéssemos o contrário também daria 

um filão infinito. Nos divertimos bastante, a mulherada tem gostado dos filmes.‖ 

(Rodrigues, 2011). 

Porém a campanha gerou muita polêmica e dividiu opiniões. Por um lado desagradou o 

publico que não se identificou com as mulheres retratadas, ou a mensagem transmitida. 

Achando discriminatória, extremamente feminista, difamatória, pois na opinião desse um 

grupo de consumidores a campanha ridiculariza o homem.  

Em contrapartida quem aprovou a campanha, se identificou com a mulher jovem, bem 

humorada, bem sucedida e bem resolvida. Esse grupo acredita que essa campanha seja uma 

espécie de ―vingança‖ contra todas as campanhas machistas que expunha o corpo da 

mulher, e a mulher em si como um objeto. 
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Figure 1 - Peça principal da campanha Mulheres Evoluída. 

 

É gritante o feminismo na Campanha, porém analisemos os signos e como eles podem 

interferir na identidade cultural do sujeito. A postura das mulheres na peça remete ao nosso 

inconsciente autoridade. Hoje em muitos lugares a mulher representa autoridade, a 

campanha, não por coincidência, vem justo no momento em que, a mulher conquista pela 

primeira vez o cargo mais alto da politica brasileira, o de presidenta da República. Com 

grande percepção os profissionais criaram a campanha para que esteja de acordo com o 

contexto sociocultural. 

Desde sempre a sociedade colocou a mulher subordinada ao homem e esta campanha vem 

como uma quebra de paradigma, de acordo com o descentramento feminista descrito por 

Hall, ela vem para questionar valores da sociedade atual, mostrando que a mulher de hoje 

pode ser a chefe da casa, como também uma grande executiva, a mulher adquiri multi-

funções. Podemos perceber a ironia presente na feição das personagens. A personagem da 
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esquerda faz o gesto de uma arma, como se estivesse preparada para uma guerra, uma 

guerra contra a sujeira ou contra o machismo? Já a do meio, mostra um sorriso sarcástico, 

de vencedora, de satisfeita com o que conquistou. A terceira personagem está olhando, com 

olhar de observadora, mostrando que a mulher está atenta a tudo que está acontecendo ao 

seu redor, que ela não é mais alienada, a mulher é inteligente, independente, autoconfiante, 

bem sucedida, e bonita. 

Atentando ao fato das personagens estarem vestidas com um traje tipicamente masculino, 

terno e gravata, faz-se uma analogia ao final do século XIX, Segunda Guerra Mundial, 

quando os maridos partiram para a guerra, e as mulheres trocaram as saias por calças, trajes 

na época tipicamente masculinos, e foram para o mercado industrial. Esse foi o marco 

inicial do movimento feminista descrito por Hall (2003). 

Dentre os vários receptores dessa mensagem, temos a mulher de uma classe econômica 

inferior, dona de casa, dependentes afetiva e financeiramente do marido, com problemas de 

autoestima, muitas vezes agredida verbalmente e até fisicamente e que inconscientemente 

sentem-se oprimidas e humilhadas pelo machismo. 

Seguindo o pensamento de Freud, essas receptoras têm o ―eu ideal‖ na maioria das vezes 

completamente diferente do ―eu real‖ e sonham com o que é idealizado nas propagandas, 

elas veem a personagem como o ―eu futuro‖, alguém que ela admira e já se sente 

representada. Sendo assim essa mensagem vai atingi-las no âmbito do inconsciente, 

consequentemente terá muito mais efeito nessa receptora do que na que é exatamente igual 

à personagem. E é com essa dona de casa que a Bombril quer falar. 

Em nenhum momento da campanha a Bombril explora qualquer signo de conotação sexual 

da mulher, pois a mulher não quer ser retratada como um objeto e sim como alguém capaz 

de executar todas as tarefas que um homem executaria ―em cima de um salto‖. 
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Figure 2 - Três peças impressas da campanha Mulheres Evoluídas da Bombril 

Na figura da esquerda, a personagem já representa uma mulher mais delicada, carinhosa, 

amiga, preocupada. O texto convida o homem a participar das atividades domésticas, e 

chama-o para o ―mundo‖ que antes era exclusivamente feminino. O descentramento 

feminista também questiona isso, as tarefas domésticas, a divisão do trabalho. A peça quer 

mostrar que com as mudanças da sociedade, assim como as mulheres estão se igualando 

aos homens no âmbito profissional, eles também podem se igualar a elas nos afazeres 

domésticos. Esses descentramentos de gênero que Hall (2003) explica em seu livro ―A 

identidade cultural na pós-modernidade‖. 

As duas peças á direita são mais agressivas, pois provocar o receptor masculino. Há uma 

contradição proposital entre o corpo e a fala, porque apesar de ser agressiva e provocativa 
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temos também um sorriso infantil, dedos em gestos delicados, seriam segundo a teoria de 

Hall as identidades entrando em conflito. Segundo o movimento feminista, a mulher deseja 

seu espaço e quer ser respeitada pelo homem, e essa ironia feita com os textos, 

transformando piadas machistas em piadas feministas. Por exemplo: ―Essa vaga é tão 

grande que até uma mulher consegue estacionar‖ adaptadas ao pensamento feminista: 

―Nosso sabão evoluiu tanto, tanto, tanto que até o homem consegue usar‖. 

A construção das três peças tem um posicionamento estratégico do texto, primeiro mostra 

uma crítica ou provocação ao gênero masculino, ridicularizando-os e logo embaixo o 

slogan: ―Bombril. Os produtos que evoluíram com as mulheres‖. A mensagem que é 

transmitida para o inconsciente é que os homens são seres da pré-história, e as mulheres 

são seres evoluídos. 

Outra análise possível a respeito dessas peças publicitárias é a partir da ciência da 

persuasão criada por Robert B. Cialdini, na qual possui seis inclinações básicas do 

comportamento humano que atuam para gerar uma resposta positiva: reciprocidade; 

coerência; validação social; gostar; autoridade e escassez. Seja ela para orientar nossas 

transações comerciais, nosso engajamento social e nossas relações pessoais.  

A reciprocidade é uma das inclinações que envolvem o público-alvo da campanha para 

responderem aos seus estímulos provocados, a fim de obter a resposta desejada. Um dos 

exemplos mais conhecidos como reciprocidade é o brinde de supermercado, quando 

empresas, como, por exemplo, a Del Valle, oferecem o suco para você provar enquanto faz 

suas compras, a empresa não está ali à toa, apenas oferecendo seu produto de graça, ela 

sabe que em um ambiente como o supermercado os consumidores trocam experiências e 

avaliam seus produtos na mesma hora, o resultado, positivo, ou negativo são as vendas.  

Outra inclinação conhecida como coerência, retrata que uma pessoa só assume um 

compromisso, ou cumpre ele, após ter confirmado explicitamente, para o público presente. 

Normalmente muitas pessoas reservam mesa em restaurantes, e o que os gerentes estavam 

percebendo era que uma parte das pessoas que reservavam mesas, não comparecia ao 

lugar, portanto, resolveram mudar a maneira de garantir que aquela família fosse ao 

restaurante. Segundo a segunda inclinação, se uma pessoa assume um compromisso, de 

forma explicita, (por escrito ou falado) ela irá cumprir afinal nenhuma pessoa gosta de se 

passar por mentiroso.  
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Mostrando que o comportamento da maioria dos indivíduos atinge diretamente uma pessoa 

em suas atitudes públicas ou privadas, tem-se a inclinação da validação social, a qual 

explicitamente nos mostra que a forma correta de se comportar, é aquela em que a maioria 

o faz. Como um exemplo, podemos citar as propagandas da Bombril que nos evidência que 

esta é a marca preferida das donas de casa de todo o Brasil. 

Afinidade e simpatia são características da tendência do comportamento humano, que é 

identificado como gostar. O qual nos mostra a propensão que temos para aceitar uma ideia 

posta por alguém que nos identificamos. Vista esta conclusão, podemos citar como 

exemplo, uma festa dada por uma pessoa, a qual é querida por todos que estão presentes no 

local, que oferece um produto qualquer que consequentemente será apreciado por seus 

convidados durante e após a festa. 

Ser aceito pela sociedade de forma digna é uma árdua conquista, mas para algumas pessoas 

apenas usar um traje social já basta, esta é a propensão ao tema autoridade do 

comportamento humano. Muitas empresas usam em suas campanhas publicitárias homens, 

ou mulheres de terno e gravata, ou vestido social, simbolizando que essa pessoa tem a 

autoridade no momento. Este simbólico, nos passa a ideia de que ao consumirmos o 

produto no qual o homem ou a mulher usam roupas sérias, teremos a mesma autoridade 

que eles possuem na propaganda. 

Chegando ao final de todas as inclinações básicas do comportamento humano, temos o 

princípio da escassez, o qual nos passa a ideia de que o quanto mais indisponível for o 

produto desejado, maior o desejo de tê-lo em suas mãos. Esta inclinação é uma das mais 

perceptivas pelos consumidores, pois temos como destaque neste princípio as propagandas 

de lojas de departamentos, como Casas Bahia e Pernambucanas, que enfatizam o limite dos 

produtos no interior da loja com a famosa frase: ―Só até amanhã‖.  

Para exemplificar melhor o que são esses princípios básicos da persuasão do 

comportamento humano, iremos analisar algumas propagandas da empresa Bombril, na 

qual utiliza o simbólico feminino para satirizar os homens e mostrar que assim como a 

marca, as mulheres também evoluíram assumindo hoje uma posição de destaque na 

sociedade em que estão inseridas.  
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Figure 3 - Três peças impressas da campanha Mulheres Evoluídas da Bombril 

Essas três propagandas enfatizam entre os seis, três princípios da persuasão os quais são: 

validação social, gostar e autoridade. Como apresentado anteriormente, a validação social é 

vista através do slogan: ―Os produtos que evoluíram com as mulheres‖, pois esta campanha 

foi dedicada a todas as mulheres evoluídas, assim como os produtos e para aquelas que se 

identificaram de algum modo com a mensagem apresentada nas propagandas. Na figura da 

esquerda temos uma mulher que nos passa autoconfiança e segurança. ―O perfume fica na 

sua casa o dia inteiro, nunca desaparece para ir ao bar com os amigos‖ esta frase, remete 

aos homens que ao invés de ajudar sua esposa nos afazeres domésticos, prefere ir ao bar 

com seus amigos. Esse é um dos motivos pelos quais as mulheres de hoje se identificam 

com esse tipo de propaganda.   
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O segundo princípio da persuasão apresentado nesta campanha é o do gostar. Na mesma 

imagem pode ser exemplificada a identificação que as mulheres têm com a personagem da 

Monica Iozzi que além de trabalhar fora de casa, ainda tem tempo de usar os produtos da 

Bombril e ser uma mulher independente. O terceiro e último princípio, é o de autoridade 

que é passado através da roupa masculina, terno e gravata, mostrando o papel que hoje a 

mulher assume em nossa sociedade, ou seja, muitas mulheres de hoje em dia, fazem o 

papel do homem que era visto no passado.  

Na imagem central, a frase apresentada: ―Tira até autógrafo em camisa de futebol (fica aí a 

dica: se ele pisar na bola, não esqueça)‖, remetendo ao produto, é vista pelas mulheres 

como um aliado para sua frustração no momento em que lavando a roupa, sozinha, e o 

marido se importando com outras prioridades, descartando-a como sua principal 

importância.  

Ainda nessa propaganda, o princípio da persuasão gostar, assume as mesmas características 

que na outra propaganda, de que as pessoas se identificam com as mulheres independentes 

e seguras apresentadas em todas as campanhas da Bombril. A autoridade nessa propaganda 

é apresentada com o mesmo estilo de roupa, terno e gravata e passa a mesma ideia de que 

as mulheres devem ter autoridade em casa, afinal hoje em dia elas evoluíram e assumiram 

uma posição de destaque na sociedade hoje em dia, dominando os homens que antes 

dominavam.  

Na imagem da direita, a frase: ―Uma linha completa para deixar suas roupas gostosas, 

macias e cheirosas. Não que o tosco do seu marido vá notar.‖ é apresentada por validação 

social, como um principio da persuasão e dentre as três propagandas, essa é a mais forte e 

mais agressiva contra os homens. Desta forma, nota-se que nesta propaganda as mulheres 

nem ligam para o que os homens vão pensar do cheiro da sua roupa, remetendo àquela 

velha opinião feminina de que os homens não reparam em nada que a elas façam. 

O segundo princípio da persuasão analisada nas outras propagandas, o gostar, é mostrado 

da mesma forma como nas outras propagandas, mas é notável que as mulheres se 

identificassem mais com essa propaganda, pois a maioria dos homens não repara no que as 

mulheres fazem.  

Por último, a autoridade apresentada nesta propaganda se opõe a todas as outras por ser 

mais agressiva, com as palavras, e ainda possui os trajes masculinos demonstrando que as 

mulheres estão chegando realmente para mandar.  
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Conclusão 

 

 

Com base nos estudos obtidos a partir dos cinco descentramentos do sujeito e dos seis 

princípios da persuasão, podemos observar que as propagandas da Bombril do ano de 2011 

focada na mudança de paradigma da mulher pós-moderna focou em suas peças os 

pensamentos do psicanalista Sigmund Freud e do movimento feminista, não esquecendo, 

pois, de usar alguns princípios da persuasão, sendo eles o da validação social, o do gostar e 

o da autoridade. A partir disso, chegamos à conclusão que com o movimento feminista a 

mulher conseguiu quebrar com os preconceitos e o machismo que é dominante até hoje no 

Brasil, com frases agressivas para com a ala masculina. Entretanto, a empresa conseguiu 

uma grande repercussão com as peças publicitarias, sendo alvo de muitas críticas tanto 

como construtivas quanto destrutivas. 
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Resumo 

 

Este trabalho possui como objetivos analisar os símbolos nacionais representados nos 

anúncios da marca Havaianas, considerando a bibliografia composta por Contrera, Hall, 

Ortiz, Souza e Vianna, os quais retratam sobre a temática da construção simbólica da 

identidade cultural. E, por meio da análise semiótica da campanha ―Recortes Brasileiros‖, 

baseada nos conceitos citados por Siqueira em seu artigo, desmembrar os elos sígnicos para 

melhor compreendê-los. 

 

Palavras-chave: identidade cultural; símbolos; signo; Havaianas; semiótica. 

 

A Identidade Nacional Brasileira e suas Manifestações Culturais 

 

A noção de cultura nacional impacta diretamente nos valores que são produzidos e 

disseminados entre a população. Criar uma identidade é essencial por possibilitar uma 

construção simbólica que produza sentido à nação e a represente através de seus símbolos. 

Toda identidade é uma construção simbólica em que não 

existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de 

identidades que foram construídas por diferentes grupos 

sociais em diferentes momentos históricos. Toda identidade 

se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é uma 

diferença. Mostrar que somos diferentes não basta, é 

necessário mostrar em que nos identificamos. (Ortiz, 2001, 

p.8). 
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Estes símbolos cumprem a função representar, nacionalmente e internacionalmente, a 

nação com base no folclore e nas histórias que são contadas a fim de se estabelecer uma 

tradição. 

Apesar da diversidade, a noção de cultura popular, enquanto 

folclore recupera invariavelmente a idéia de ‗tradição‘, seja 

na forma de tradição-sobrevivência ou na perspectiva de 

memória coletiva que age dinamicamente no mundo práxis. 

(Ortiz, 2001, p.70). 

 

As manifestações culturais se estabelecem como medida de se averiguar o caráter nacional 

e suprir a necessidade de uma identidade brasileira que passou a ser questionada durante o 

movimento modernista de 1922. Tudo que era produzido antes desse questionamento, 

baseava-se em modelos estrangeiros, porém, após a Semana da Arte Moderna, o olhar 

voltou-se ao nacional e a questão da identidade nacional foi tomando forma após os meios 

de comunicação em massa chegarem na década de 30. 

Os meios de comunicação que surgiram nesse período contribuíram com a propagação 

desse ideal de identidade nacional, uma vez que, seja através do rádio ou da TV, tornou 

conhecido ao público diversos elementos que foram incorporados a este sistema 

representativo a fim de criar uma identificação com a massa. Anteriormente, a 

comunicação feita, por exemplo, no Sul do país se restringia a apenas aquela região. Com a 

chegada dos novos meios, a comunicação passou a ser efetuada de maneira que abrangesse 

todo o país, dando uma idéia de coletividade. 

Em ―Meios de Comunicação de Massa‖, Jésus Barbosa de Souza estabelece que os meios 

de massa são veículos de comunicação destinados a um público amplo, que uma vez 

veiculada pelos mass media
60

, passa a fazer parte da sociedade industrial, sendo sempre 

destinada à multidão. (Souza, 1996). 

Essa Indústria Cultural que se estabeleceu foi essencial à propagação dos elementos 

sígnicos devido a seu caráter simbólico. Esse sistema de representação nacional foi 

explorado extensivamente pela publicidade que, seja por meios de anúncios impressos ou 

vídeos, absorveu elementos simbólicos e os inseriu em diversas peças de modo tão 

repetitivo que se teve a sensação de ser algo que está na essência da nação. 

                                                 
60  ―Todo o suporte de difusão de informação (rádio, televisão, imprensa, publicação na Internet, videograma, satélite de 

telecomunicação, etc.) que constitui ao mesmo tempo um meio de expressão e um intermediário na transmissão de uma 

mensagem‖. (São Paulo: Priberam Informática, 2011). 
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Em ―Cultura Brasileira e Identidade Nacional‖, Renato Ortiz afirma que: ―A memória de 

um fato folclórico existe enquanto tradição, e se encarna no grupo social que a suporta. É 

através de sucessivas apresentações teatrais que ela é realimentada.‖ (Ortiz, 2001, p.134). 

Tendo como objeto de estudo os anúncios publicitários das Havaianas, nota-se a presença 

desses elementos nacionais aqui estudados. A típica sandália de dedo, criada no dia 14 de 

junho de 1962 pela empresa Alpargatas São Paulo, traz em sua essência elementos que 

contribuíram com a sua diferenciação. Um produto natural, totalmente nacional e que 

garantia um calçado durável e confortável. Seu nome remete ao Havaí, estabelecendo uma 

forte associação ao paraíso do sol e do mar. Um nome ideal a um produto utilizado em 

países de clima quente devido as pessoas ficarem com os pés descobertos, evitando assim, 

o excesso de transpiração. 

Sendo um produto nacional que preza suas origens em seus anúncios, faz um apelo que 

impacta diretamente no consumidor devido a sua grande utilização de símbolos nacionais. 

Isto faz com que se crie uma identificação com o produto, de modo que estabeleça uma 

relação de fidelidade com a marca. 

A campanha internacional ―Recortes Brasileiros‖ das Havaianas, criada pela AlmapBBDO, 

foi veiculada em mais de sessenta países onde a marca está presente. Em seus três anúncios 

de páginas duplas, trouxe ícones da cultura brasileira misturados a outros elementos 

nacionais e, entre eles, se destacam as sandálias. 

Os títulos dos anúncios expressam os signos presentes nas imagens. São eles: ―Samba no 

pé é um dom. Futebol no pé é um dom. Ainda bem que Havaianas você pode comprar.‖;  

―Heresia ou não, temos cá para nós que no sétimo dia Ele descansou por aqui.‖;  ―O 

folclore brasileiro combina com Havaianas. O Curupira usa para trás, a mula-sem-cabeça 

usa dois pares e o saci economiza dividindo com o irmão.‖  

 

A Análise Semiótica Aplicada à Publicidade 

 

Em seu artigo, Flaida Siqueira (1993) cita elementos essenciais para a análise semiótica, 

como: O signo, o fundamento, os objetos imediato e dinâmico e os interpretantes imediato, 

dinâmico e final. 
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Aplicados à publicidade, esses conceitos possuem a função de desmembrar o signo 

estudado, para a compreensão da mensagem transmitida pela marca em questão, no caso, 

as Havaianas. 

A partir dessa síntese, a acepção desses recursos semióticos, faz-se necessária para a 

melhor compreensão da análise semiótica a ser realizada. 

O signo é o próprio anúncio. O fundamento está relacionado às percepções sentimentais 

causadas pela materialidade do signo. O objeto imediato é o intermediário entre o 

fundamento, que alude ao material utilizado para a criação do anúncio e, o objeto 

dinâmico, o qual se caracteriza por algo que representa ou substitui o signo. Por 

conseguinte. O objeto imediato simboliza a materialidade, o tamanho e as cores do signo. 

O interpretante imediato é a mensagem que a marca almeja transmitir ao público-alvo por 

meio da organização dos elementos visuais, textuais e sonoros. O interpretante dinâmico, 

por sua vez, é caracterizado pelas diversas possibilidades de significados e interpretações 

que se pode produzir na mente de cada indivíduo. Por fim, o interpretante final, representa 

a infinitas possibilidades de interpretantes, ou seja, o signo está em constante 

transformação, adquirindo diversas interpretações. 

 

Anúncios Selecionados da Marca Havaianas  

 

Foram selecionados anúncios referentes à campanha ―Recortes Brasileiros‖ da marca 

Havaianas, com o intuito de verificar os símbolos nacionais e os diversos elos sígnicos 

representados nessas peças publicitárias através da análise semiótica aplicada à 

publicidade. 
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Figura 1 - Campanha “Recortes Brasileiros” 

 

Baseado nos conceitos de semiótica citados por Siqueira (1993) em sua obra, esta peça 

publicitária das Havaianas criada pela agência AlmapBBDO, possui como objetivo 

elaborar uma análise semiótica do anúncio, utilizando os conceitos de fundamento, objetos 

imediato e dinâmico e interpretantes imediato, dinâmico e final.  

O primeiro passo é reconhecer que o próprio anúncio é o signo, e dentro desse signo, 

existem outros elementos simbólicos, portanto, outros signos. O fundamento dessa peça 

publicitária é caracterizado por esses ícones nacionais e pelas cores fortes que são 

utilizadas na imagem para contrastar com as sandálias Havaianas.  

Em seguida, como objeto imediato da análise, as cores fortes de caráter nacional, assim 

como monumentos, animais e frutas típicas do Brasil, misturam-se com as sandálias 

Havaianas, indicando a origem do produto e sua identidade. Ao fundo, para dar ênfase ao 

título da campanha, ―Recortes Brasileiros‖, observam-se fitas como se fossem recortadas. 

Os símbolos são organizados de maneira que a imagem enriquece a visão do público-alvo. 

Elementos sígnicos como a Carmen Miranda, a baiana, o Cristo Redentor, a arara e entre 

outros, são utilizados com a finalidade de representar a cultura nacional. Esse é o objeto 

dinâmico da análise semiótica. 

A construção visual é organizada de tal forma, que transmite aos brasileiros uma sensação 

de patriotismo e orgulho por pertencer a esta pátria. Ao adquirir o produto em questão, o 

consumidor dará preferência a um produto nacional, por ressaltar suas origens. Esse 

elemento de análise semiótica é chamado de interpretante imediato. 

Os interpretantes dinâmico e final são distinguidos pelos seguintes elementos sígnicos:  
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A Carmen Miranda e a baiana como representantes da mulher brasileira. Os animais e as 

frutas típicas brasileiras inseridos na imagem remetem à origem nacional. As cores fortes 

das Havaianas representam o colorido que se observa no Brasil. A Igreja de Ouro Preto, 

expressa na parte superior do anúncio, representa a religiosidade do país, as paróquias 

católicas e a junção da religião com a arte. O Cristo Redentor ressalta os pontos turísticos 

do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. No canto esquerdo 

superior, observa-se a embalagem de fogos Caramuru, o qual era o apelido de um náufrago 

português que trouxe os primeiros estrangeiros ao Brasil. Os Fogos de artifício representam 

as Festas Juninas, uma vez que são utilizados tradicionalmente nas danças de quadrilha. A 

bola de Futebol representa o esporte nacional. O surfista que se encontra no canto direito 

do anúncio, além de representar as praias nacionais, remete ao clima de calor presente no 

Brasil, sendo o verão a época do ano em que as pessoas mais utilizam o produto, no caso, 

as sandálias Havaianas. O slogan ―Heresia ou não, temos cá para nós que no sétimo dia Ele 

descansou por aqui.‖ remete à tropicalidade do território brasileiro e aos ícones nacionais.  

 

 

Figura 2 - Campanha “Recortes Brasileiros” 

 

Esta peça publicitária da marca Havaianas, da campanha ―Recortes Brasileiros‖, possui 

como objetivo utilizar conceitos envolvendo fundamento, objetos imediato e dinâmico e  

interpretantes imediato, dinâmico e final, para elaborar uma análise semiótica do anúncio 

das Havaianas.  

O signo do produto é o próprio anúncio. O objeto do signo e a marca Havaianas e o 

interpretante da publicidade e o impacto que esse anúncio exerce sobre o público-alvo. 
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O elemento fundamento são as cores e os elos sígnicos que se misturam, enriquecendo a 

visão do público-alvo a respeito das riquezas do Brasil.  

O objeto imediato e caracterizado pelos símbolos nacionais, os quais são os signos 

presentes nessa publicitária, misturam-se com os diversos pares de Havaianas, 

demonstrando o caráter vivaz do Brasil, país de origem do produto. São utilizadas cores 

vibrantes, as quais aludem ao tropicalismo brasileiro, assim como ícones do folclore, as 

casas coloniais, plantas, animais e frutas típicas do Brasil. Para dar ênfase ao título da 

campanha, observam-se fitas ao fundo, como se fossem recortadas.  

As cores e símbolos como os indígenas, a capoeira, as casas coloniais, o tucano, a arara 

entre outros, são utilizados com a finalidade de representar a cultura nacional, representam 

o objeto dinâmico. 

O interpretante imediato é revelado através da sensação de patriotismo e orgulho por 

pertencer a esta pátria proporcionada pela construção visual da peça publicitária. Ao 

adquirir o produto em questão, o consumidor dará preferência a um produto nacional por 

ressaltar suas origens.  

Os interpretantes dinâmico e final são distinguidos pelos seguintes elementos sígnicos: A 

mulher indígena como representante da mulher brasileira. Os animais e as frutas típicas 

brasileiras remetem à tropicalidade. As cores fortes das Havaianas e os confetes de 

carnaval representam o colorido que se observa no Brasil. As casas coloniais, expressas na 

parte superior do anúncio, representam a origem do povo brasileiro e o estilo das 

residências na época da colonização do Brasil. O Cordel, herança dos portugueses, refere-

se à literatura brasileira. No canto esquerdo inferior observa-se a fitas do Bonfim ou o 

Braço de Cristo como são chamadas, as quais remetem à religiosidade do país. A capoeira, 

única arte marcial que é acompanhada de música e, a caipirinha, são patrimônios 

brasileiros inventados pelos escravos. O Bumba-meu-boi, festa popular, alude às lendas e 

histórias do povo brasileiro.  

O slogan ―O folclore brasileiro combina com Havaianas. O Curupira usa para trás, a mula-

sem-cabeça usa dois pares e o saci economiza dividindo com o irmão‖ remete à cultura 

popular brasileira. 
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Figura 3 - Campanha “Recortes Brasileiros” 

 

Este terceiro anúncio da campanha ―Recortes Brasileiros‖ possui como objetivo elaborar 

uma análise semiótica do anúncio, por meio da utilização dos conceitos de fundamento, 

objetos imediato e dinâmico e interpretantes imediato, dinâmico e final. 

O signo é o próprio anúncio. O fundamento, por sua vez, é caracterizado pelas cores fortes 

e os símbolos nacionais que se misturam com as Havaianas, enriquecendo a visão do 

público-alvo a respeito das riquezas brasileiras.  

O objeto imediato é expresso pelos símbolos nacionais, os quais são os signos presentes 

nessa peça publicitária e, que se misturam com os diversos pares de Havaianas, 

demonstrando o caráter vivaz do Brasil, país de origem do produto. São utilizadas cores 

vibrantes, as quais aludem ao tropicalismo brasileiro, assim como o futebol, o Pão-de-

Açúcar, os arcos da Lapa, a calçada de Copacabana, o Maracanã, a rivalidade entre 

Fluminense e Flamengo expressa através do ingresso para o jogo, as plantas, os animais e 

as frutas típicas do Brasil. Até mesmo as próprias sandálias Havaianas com a bandeira do 

Brasil, manifesta uma homenagem da marca à pátria querida na época da copa do mundo 

de 1998. 

O objeto dinâmico, como consequência do objeto imediato, expressa as cores e símbolos, 

como o futebol, o Pão-de-Açúcar, os arcos da Lapa, a calçada de Copacabana, o Maracanã, 

a rivalidade entre Fluminense e Flamengo expressa através do ingresso para o jogo, as 

plantas, como os representantes da cultura nacional. 

O interpretante imediato é expresso através da construção visual da peça publicitária e da 

sensação de patriotismo e orgulho por pertencer a esta pátria, que é proporcionada pela 
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imagem. Ao adquirir o produto em questão, o consumidor dará preferência a um produto 

nacional por ressaltar suas origens. 

Os interpretantes dinâmico e final são distinguidos pelos seguintes elementos sígnicos: 

O futebol representa a paixão nacional pelo esporte e pelo grande reconhecimento mundial 

que o time brasileiro possui frente aos adversários. As plantas brasileiras remetem à 

tropicalidade. As cores fortes das Havaianas representam o colorido que se observa no 

Brasil. O Pão-de-Açúcar, inserido no canto direito do anúncio, representa o turismo e as 

belezas do Rio de Janeiro. No canto superior, os arcos da Lapa representam a arquitetura 

brasileira. No canto inferior observa-se o estádio do Maracanã, o maior e mais famoso do 

Brasil. As sandálias Havaianas com a bandeira do Brasil simbolizam a participação do 

Brasil na copa do mundo de 1998. A rivalidade entre Fluminense e Flamengo é expressa 

através do ingresso para o jogo inserido no canto superior da peça publicitária. O futebol é 

caracterizado como paixão nacional. 

O slogan ―Samba no pé é um dom. Futebol no pé é um dom. Ainda bem que Havaianas 

você pode comprar‖, alude às características da música e do esporte que o Brasil mais se 

destaca e é reconhecido mundialmente. 

 

 A Campanha “Recortes Brasileiros” e suas Representações Simbólicas Nacionais  

 

Essa campanha foi um meio de enrijecer a marca Havaianas em outros países, transmitindo 

valores como alegria e singularidade, os quais foram expressos nos significantes, para 

reforçar a imagem que o exterior possui do Brasil.  

A campanha apresenta símbolos nacionais consagrados, os quais foram ao longo da 

história, contribuindo com a construção da cultura nacional a um nível mítico. A 

construção simbólica do mito não ocorre por fontes isoladas, mas é fortalecida pela 

narrativa que lhes concede seu caráter metafórico de modo que produza sentido.  

A narrativa da nação apresentada na campanha, relaciona-se com toda a imagem textual em 

que seus símbolos foram estabelecidos, de modo que, narrasse a história da nação através 

de suas imagens. É apresentado elementos não só atuais, mas que estiveram presentes 

desde a descoberta do país. Isso remete à ênfase nas origens, demonstrando seu orgulho em 

ser um produto nacional que valoriza suas origens. 



209 
 

A presença de símbolos do folclore nacional é um exemplo disso. É expresso não somente 

figuras que remetem a determinada região do país, mas observa-se que há elementos de 

diferentes regiões que se encontram misturados em meio ao produto, como se estivessem 

unificando a nação. 

Esses elementos atuam como forma de representação, de modo que produza sentido à 

nação, criando um vinculo com o consumidor brasileiro e servindo de um meio para 

transmitir ao exterior, que o Brasil possui sua própria cultura. 

As imagens e os símbolos que a compõe, conectam o presente com o passado, 

demonstrando que apesar de ser um produto atual, resgata o passado e os valores que foram 

sendo construídos na história do país. As representações vão desde elementos de ordem 

natural, como animais, árvores e frutas típicas, e englobam o universo do esporte, por 

exemplo, em que aparece na terceira campanha analisada, símbolos que expressam o 

sentimento de união e coletividade causados pelo futebol nas copas mundiais. 

Outras campanhas da marca Havaianas também representam esse cunho nacional, em que 

o orgulho de pertencer a uma pátria com belas mulheres, país da praia, carnaval e futebol, é 

expresso de maneira tão repetitiva nos anúncios, que se tem uma convicção de ser algo 

verdadeiro. 

Essa repetição confere um caráter mitológico, que ao ser desconstruído, pode-se observar a 

presença de arquétipos que se estabelecem no interior das representações. Todos os 

elementos sígnicos e os sentidos a eles associados, são utilizados com base no 

acontecimento exemplar, ou seja, nos comportamentos humanos, nos costumes e tradições, 

que determinada quantidade de pessoas possui e que são levados ao senso comum numa 

dimensão em que todos que compõe o país, passam ser associados ao modelo pré-

estabelecido. 

O mito do futebol, praia e mulheres sensuais presentes na campanha estudada, são apenas 

alguns exemplos da utilização dos estereótipos nos anúncios das Havaianas, e em outros 

produtos, como meio de se atingir o público. Busca-se uma relação mais próxima com 

esse, de modo que torne todos como pertencentes a uma única família nacional. 

Há nitidamente a presença de uma comunidade imaginada, em que se busca construir uma 

identidade brasileira, através dos símbolos nacionais presentes nas campanhas. Essa 

identidade é formada com base naquilo que lhe é exposto, por meio dos fatores externos e 

das representações da tradição brasileira presentes no anúncio. 
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Considerações Finais 

As sandálias Havaianas, através de suas campanhas, busca atingir seus consumidores 

criando uma relação íntima à medida que utiliza em seus anúncios, símbolos nacionais que 

representam a nação. O contato visual com a imagem, fornece ao observador uma 

dimensão analítica em que esse indivíduo logo associa os elementos expressos no anúncio, 

considerando seu valor simbólico, que juntamente a outros elementos, cria-se uma 

dimensão mitológica. 

Por ser um produto brasileiro, busca dar ênfase às suas origens como meio de demonstrar 

seu caráter nacional. Por conseguinte, reforça determinados valores brasileiros, que 

juntamente a outros fatores a eles relacionados, constroem uma visão estrangeira que 

ultrapassa a dimensão da identidade nacional, conferindo a população, uma imagem que se 

torna um estereótipo, o estereótipo do povo brasileiro. 
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Resumo 

 

Esse artigo apresenta o desenvolvimento e os resultados da pesquisa de Iniciação Científica 

(PIBIC), realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie de 2010 a 2011, em torno do 

hibridismo linguístico como estratégia de persuasão aplicada em quatro peças publicitárias 

da Coca-Cola veiculadas em 2008 no Paquistão. A pesquisa teve como objetivo principal o 

estudo do hibridismo entre os idiomas inglês e urdu, idioma oficial paquistanês com o 

inglês. Nas peças foram utilizadas diferentes imagens de um costume Paquistanês chamado 

truck art e o idioma urdu mesclado com o tradicional slogan da marca on the coke side of 

life na tentativa de aproximar o possível consumidor da marca.  No discurso da propaganda 

o uso da língua como um meio de conexão com os valores paquistaneses, e o conceito do 

hibridismo na pós-modernidade representado pela utilização do urdu, exemplificam como 

se pode estabelecer uma relação de consumo eficiente. Os recursos de convencimento 

utilizados pela marca foram evidentes e contribuíram para a construção desse estudo, no 

panorama midiático em que vivemos.  A propaganda se posiciona de maneira versátil e 

convincente. Para posicionar-se com destaque no cenário mundial a marca tem que cada 

dia mais segmentar a propaganda para diversos públicos, minorias essas que são inseridas 

na dinâmica de consumo para não renegar a sua importância. 
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INTRODUÇÃO 

As propagandas da Coca Cola sempre têm grande repercussão na mídia, pois abordam 

assuntos como felicidade, superação e no caso das peças veiculadas em 2008 no Paquistão, 

fazem utilização da sensação de pertencimento, driblam a sensação de estranheza da 

relação EUA e Paquistão com a adequação da mensagem publicitária. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Os três principais elementos do processo de comunicação são interdependentes e o 

resultado desse processo só pode ser notado quando ―envolve na sua essência um propósito 

(ainda que geneticamente programado) que é o de um ser influenciar outro, modificar seu 

pensamento, obter uma resposta‖ (PEREIRA, 2005) no caso da publicidade da Coca Cola 

no Paquistão o propósito da comunicação publicitária seria o consumo e a aceitação da 

marca de refrigerantes pelo povo Paquistanês. 

A propaganda em tais países é influenciada pelas relações comerciais dos mesmos com as 

grandes corporações ―Há também alguns produtos que ainda não eram conhecidos na 

época de Dário. Mercadorias contrabandeadas como cigarros de nomes exóticos como 

Pleasure, Wave ou Pine e Coca-Cola pirata do Paquistão‖ (SEIERSTAD, 2009, p.94) 

O Paquistão é um dos dois Estados criados com a dissolução do Império Britânico na Índia, 

em 1947, com cerca de 800 km² de extensão, pouco menos que a Região Sudeste do Brasil 

e aproximadamente 140 milhões de habitantes. O Paquistão tem um papel importante no 

contexto geopolítico do subcontinente Indiano e das áreas adjacentes. 

Em termos de Hibridismo linguístico faz se necessário ressaltar a introdução do idioma 

URDU à propaganda da Coca-Cola, mesclando o slogan em inglês com expressões no 

idioma Paquistanês, a propaganda tem a intenção de conquistar o público-alvo procurando 

a resposta positiva que será emitida pelo receptor da mensagem. Trata-se de uma estratégia 

que busca alcançar o público pelo que ele está acostumado a ver, adequando a mensagem 

ao contexto do receptor. 

Segundo BURKE (2007) o urdu é originário de uma mistura do vernáculo local com 

palavras persas, onde a base gramatical era nativa, e a superestrutura em grande parte 
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estrangeira. Dessa forma, as ramificações que compõe o Urdu eliminam qualquer mito de 

que a língua tenha pura e simplesmente uma única origem, devido à complexidade e a 

multiplicidade de expressões, faz-se necessário o emprego de expressões de diversas 

origens, ainda para o autor, o movimento de adoção da língua intrusa é lento e gradual, 

porém como consequência da adoção dessa língua, o individuo ficara exposto a um novo 

idioma e a uma nova e atraente cultura, tal adoção é possibilitada pelo fato de que a pós-

modernidade fragmentou a identidade do sujeito fazendo com que o mesmo ficasse apto a 

novos conceitos e costumes.  

A utilização do Urdu é um instrumento de persuasão da marca para com o público 

consumidor, levando em consideração que são muitas as interpretações de uma mesma 

mensagem já que essa está diretamente ligada ao repertório do receptor, a Coca-Cola, 

maior empresa de refrigerantes do mundo que vende cerda de um bilhão de doses da 

bebida por dia, teve uma atenção especial ao criar peças publicitárias para serem veiculadas 

no Paquistão em 2008. A empresa fez uso de um costume Paquistanês conhecido como 

―truck art‖ (arte de caminhão), pois é tradição no Paquistão as pessoas customizarem seus 

caminhões como forma de manifestação artística, mesclando expressões escritas em urdu 

ao slogan em inglês. 

Já que a homogeinidde cultural está se dissipando e consequentemente esse sujieto pode 

absorver coisas novas, pois não há mais um sujeito unificado e linear, é necessário que o 

emissor esteja atento ao conteúdo da mensagem para que a mensagem faça parte do 

repertório do mesmo. Compete ao entendimento do indivíduo Paquistanês o inglês como 

idioma oficial, herança da colonização inglesa, no entanto a utilização do urdu na 

propaganda tem por finalidade não exclusivamente comunicar, mas fazer com que a marca 

se torne familiar aos valores culturais do indivíduo. 

Por ter como base a comunicação, a propaganda propõe a utilização da reflexão da 

identidade do público para a construção de um processo de identificação, baseado em 

componentes como gênero, raça, classe e cultura nacional com o objetivo de unificar a 

identidade cultural para representá-los como parte de uma mesma grande família nacional 

(Hall, 2005). 

A persuasão como procedimento necessário na dinâmica de consumo implica no domínio 

do processo de comunicação, dos modos de argumentar e das formas de linguagem. 
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Se as palavras, por exemplo, possuem dimensões mais ou menos 

neutras quando estão em situação de dicionário, ao se 

contextualizarem, passam a expandir valores, pré-conceitos. As 

palavras no contexto perdem sua neutralidade e passam a indicar 

aquilo a que chamamos propriamente de ideologia (CITELLI, 2006 

p. 31) 

 

 

No âmbito da propaganda a ideologia está ligada ao pertencimento, determinado individuo 

faz parte de um grupo no qual ele baseia suas preferências, grupo esse que pode ser 

religioso, cultural, geográfico entre muitos outros e então a marca tenta contextualizar sua 

propaganda as preferências desse individuo, se insere no grupo, mostra que conhece os 

costumes e consequentemente tenta explicitar que se preocupa com o consumidor. 

 

O conteúdo de um meio é como a ―bola‖ de carne que o assaltante 

leva consigo para distrair o cão de guarda de mente. O efeito de um 

meio se torna mais forte e intenso justamente porque o seu 

conteúdo é um outro meio. O conteúdo de um filme é um romance, 

uma peça ou uma ópera. O efeito da forma fílmica não está 

relacionado ao conteúdo do seu programa. O Conteúdo da escrita 

ou da imprensa é a fala, mas o leitor permanece quase que 

inteiramente inconsciente, seja em relação à palavra impressa, seja 

em relação à palavra falada. (MCLUHAN, 2002, p. 33)  

 

 

Levando-se em consideração o pensamento de MCLUHAN o fato de a Coca-Cola veicular 

peças que exaltam a cultura Paquistanesa e o idioma URDU, trazendo na peça também a 

propaganda da marca, quase que como elemento secundário; essa exaltação da cultura 

nacional seria a ―bola‖ de carne usada pela empresa para distrair o cão de guarda da mente 

do receptor, o conceito que o receptor tem da língua inglesa, as percepções que ele tem da 

marca e da mensagem e trazê-lo para um universo mais simpático à aquele produto, a 

utilização do Urdu pode ser considerada um instrumento híbrido de persuasão, pois a 

mensagem adequada ao entendimento do público-alvo tem por objetivo se tornar mais 

eficiente, pois, para haver comunicação não basta existirem um emissor, uma mensagem e 

um receptor, é necessário haver entendimento. 
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A Língua como código de uma instituição social é então, 

praticamente, a linguagem menos a Fala, representando um sistema 

de valores. Como instituição social, ela não é absolutamente um 

ato, escapa a qualquer premeditação; é a parte social da linguagem; 

o indivíduo não pode sozinho, nem criá-la nem modificá-la. Trata-

se essencialmente de um contrato coletivo ao qual temos de 

submeter-nos em bloco se quisermos comunicar (...) (BARTHES, 

1977, p. 18) 

 

Quando o autor faz referencia ao termo submeter-nos que no português significa Sujeitar; 

obrigar; subjugar. Ele exemplifica a relação da propaganda com o público consumidor, 

pensando em se aproximar do público a marca utiliza o principal idioma do país, o que se 

torna um fato a ser destacado, pois o inglês, língua oficial do país de origem da marca os 

Estados Unidos da América, poderia ser utilizada no Paquistão, porque é o idioma oficial e 

o país possui um histórico de colonização inglesa, portanto o idioma é de conhecimento de 

todos, se não da grande maioria, porém a marca faz utilização de um idioma individual e 

que traz consigo toda a identidade de um povo. Há um esforço da marca para se aproximar 

do consumidor paquistanes, ela poderia simplesmente utilizar o ingles nas peças, porém o 

ingles traz para os paquistaneses as lembranças do colonialismo Inglês, da luta pela 

independencia e até algo que faz referencia a chamada ―guerra ao terror‖ estabelecida pelos 

EUA contra os países islamicos após o 11 de setembro de 2001, temos então um 

contraponto, quando Bhabha (2005) diz que a aceitação do novo ocasiona a ―subversão da 

identidade pura‖. 

BARTHES (1977) exemplifica a relação contrária, dizendo que a comunicação é baseada 

na aceitação do emissor em adequar a mensagem ao receptor, nesse caso essa aceitação 

implica na análise do ambiente cultural do receptor, pode-se falar inglês com todo mundo, 

porém não são todas as pessoas que o entendem. 

Comunicar é condição necessária, mas não suficiente. É preciso ainda satisfazer outras 

condições. Uma delas é a sintonia, a conexão que deve existir entre emissor, mensagem e 

receptor deve ser eficiente. 

BHABHA (2005) também discute os conceitos de homogeneidade da Identidade Nacional, 

confirmando assim os conceitos do Hibridismo cultural. A identidade cultural não pode ser 
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singular já que a diversidade cultural é global e o deslocamento de identidade é constante, 

tal identidade é construída na representação de uma cultura, uma fôrma na qual foi 

construída uma concepção de que o individuo pertence a algo maior. 

 

Assim ao invés de identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está 

dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 

―preenchida‖ a partir de nosso exterior, pelas formas através das 

quais nós imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2005, P.39). 

 

 

Quando a cultura é colocada em destaque sabe-se que todos os componentes da mesma sao 

considerados, e o principal componente de sua cultura e seu idioma, e a lingua que faz a 

ligacao de pertencimente entre o individuo e seu pais. 

É importante sinalizar a força que a identidade nacional exerce sobre o indivíduo, pois 

diante da proporção das mudanças na pós-modernidade a sensação de pertencimento para o 

individuo é fundamental e indispensável. Mesmo no caso de um país como o Paquistão que 

apresenta uma conotação internacional negativa, já que nos remete ao terrorismo e a guerra 

estas possibilidades de persuasão são consideradas pela marca que está objetiva inseriri seu 

produto, como no caso da Coca Cola a abertura desse mercado para o mundo se deve a 

globalizacao fato esse que reflete a corrida das grandes marcas no mercado econômico 

pelos fatores impulsionastes no processo de aceitação de novos produtos de consumo; já 

que as sociedades modernas são sociedades de mudança constante, rápida e permanente; e 

o uso dessa nova língua faz a conexão com outros valores, isso permite a Coca Cola inserir 

na realidade Paquistanesa um produto americano. 

 

Em qualquer sociedade razoavelmente complexa, ainda que pré-

nacional, sob demorada ocupação estrangeira, pode-se esperar um 

movimento lento e gradual no sentido da adoção da lingua intrusa. 

Aprendê-la pode criar muitas oportunidades, especialmente para os 

instruidos. São as camadas mais altas do povo conquistado, 

principalmente entre os que moram nas cidades, que farão a 



217 
 

mudança primeira, sobretudo se o novo idioma for acompanhado 

por uma nova e atraente cultura (BHABHA, pg.263 2007) 

 

 

A evolução e as mudanças ocorridas ao longo dos anos são os principais fatores que 

fundam e originam diferenças e discriminações. Pensando na ―priorização das minorias‖ e 

nos conflitos sociais BHABHA (2007) nos mostra que ao desenvolver um trabalho 

publicitário voltado para um país com uma conotação diplomática negativa a intenção é 

ressaltar a importância do consumo dessas minorias, podemos também pensar que o 

conceito de uma sociedade extensa e com características homogêneas não pode ser levado 

em consideração quando falamos de comunicar, já que cada indivíduo carrega consigo suas 

preferências e características.  

A adequação da mensagem à realidade do público-alvo tem por objetivo facilitar a 

aproximação entre emissor e receptor adequando corretamente o conteúdo da mensagem, 

pois quando outra cultura tida como invasora é colocada em evidência, como no caso da 

invasão da cultura paquistanesa pela americana, instituiu-se no povo Paquistanês um olhar 

de defesa ideológica, portanto é do interesse da marca que o idioma possa se tornar um 

mediador de interesses, o urdu utilizado pelo receptor faz a diplomacia entre emissor e 

receptor, sabe-se que o forte posicionamento da Coca-Cola em todo o mundo estabelece 

um dos principais acontecimentos da propaganda no mundo, tal desempenho reflete o 

investimento da marca em comunicação que combinada a estratégias de marketing são 

notoriamente eficazes em grande parte do mundo e quando a marca exalta a cultura 

Paquistanesa ela leva em consideração o pensamento das identidades marcadas pela 

diferença, que dependem dessa diferença para se afirmar, acabando com a essência da 

―identidade pura‖ segundo BHABHA (2007) que também diz que o hibridismo é uma 

ameaça à ―soberania cultural‖, pois com a aceitação do novo desfaz-se a unidade, a 

singularidade da língua e da cultura e abre-se um espaço para a subversão da identidade 

pura, quando o autor propõe que a nação seja pensada de fora para dentro, pensa-se 

primeiro nas minorias marginais e depois no todo conciso, a conclusão que podemos ter é 

que a importância da característica de uma nação está nas pequenas diferenças. 

A mudança a qual a cultura é submetida pode condiciona-la a uma condição de perda de 

identidade, pois quando uma cultura é inundada com outros conceitos perde-se a identidade 
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única e principal tornando-a pulverizada por muitas outras culturas das minorias, tal 

acontecimento pode ser descrito como subversão da cultura nacional que é um fenômeno 

proveniente da evolução, a comunicação e as novas tecnologias facilitam o acesso das 

pessoas às informações que até então só poderiam ser encontradas em determinados 

lugares e só estavam disponíveis em versões físicas, o que dificultava o acesso as mesmas, 

a internet faz a democratização das culturas, possibilitando que indivíduos que até então 

eram imersos em suas culturas planificadas se misturem aos outros costumes e até mesmo 

tragam para suas vidas diferentes identidades convivendo em um mesmo contexto, segundo 

HALL (2005) a pós modernidade ocasionou o surgimento de identidades híbridas. 

A Linguagem como instrumento de comunicação é parte fundamental da mensagem 

publicitária, porém a fragmentação do indivíduo pós-moderno faz com que a linguagem 

utilizada seja ao mesmo tempo inteligível e tenha as características culturais do receptor. 

Segundo Hall ―As nações modernas são, todas, híbridos culturais (HALL, 2005) 

Retomando o conceito de globalização de Stuart Hall, (2005) procura-se neste trabalho 

estabelecer uma relação entre o público alvo, os paquistaneses e a mensagem que 

juntamente com o slogan vem escrita em Urdu. 

 

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. Ao 

nos definirmos, algumas vezes dizemos que somos ingleses ou 

galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso 

estamos falando de forma metafórica. Essas identidades não estão 

literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós 

efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa 

natureza essencial (HALL, 2005 p. 47) 

 

 

Na tentativa de criar unidade, a cultura que é comum a todos tem o intuito de unificar a 

identidade nacional, criando no indivíduo a sensação de pertencimento, conduz as diversas 

características de determinada identidade a uma única característica, buscando diminuir as 

partes ruins da pós-modernidade, busa-se a integração no ambiente cultural pós-moderno, 

porque com a mudanã do processo de identificação as identidades híbridas estão tomando o 

lugar das antigas identidades nacionais (HALL, 2005). 
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Com o dissolvimento das antigas identidades nacionais uniformes, abre-se espaço para que 

a cultura nacional seja invadida por novos costumes, crenças e até mesmo uma nova 

língua, o surgimento das identidades híbridas desfaz a unidade nacional. 

 

Reconstruir o discurso da diferença cultural exige não apenas uma 

mudança de conteúdos e símbolos culturais; uma substituição 

dentro da mesma moldura temporal de repersentação nunca é 

adequada. Isto demanda uma revisão radical da temporalidade 

social na qual histórias emergentes possam ser escritas; demanda 

também a rearticulação do "signo" no qual se possam inscrever 

identidades culturais (BHABHA, pg.240 2007) 

 

 

Todos os processos de mudanca que envolvem uma traducao da cultura representam uma 

forma complexa de significacao, pois a cultura nao se resume a unidade da mesma, é 

composta e influenciada pelas mudanças naturais que ocorrem na sociedade, Segundo 

RAJA (2003) a identidade do sujeito é complexa se pensada em processo de (re) 

construção constante. Individualidade, em nossa cultura está vinculada a sobrevivência, 

portando podemos pensar que a identidade é o que norteia nossa existência. 

MÉTODO 

Como metodologia para este projeto foi realizado um levantamento bibliográfico através da 

abordagem qualitativa sobre conceitos a respeito da representação dos valores culturais nas 

linguagens verbal e visual das estratégias persuasivas de comunicação publicitária e da 

importância do hibridismo cultural na pós-modernidade como consequência da 

globalização. Levantamento teórico este que a seguir foi aplicado na análise das traduções 

das peças veiculadas em 2008 no Paquistão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

    

Nas peças podemos notar uma composição diferente do layout habitual das propagandas da 

marca, a identidade visual do truck art é trabalhada como cartão de visitas da peça, as cores 

e os elementos fazem parte do referencial dos Paquistaneses, tais elementos são 

corriqueiros no dia a dia do povo e todos esses elementos visuais saem de dentro da garrafa 
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de Coca-Cola mostrando que o refrigerante pode te oferecer um mundo de identificação, 

também temos o URDU como idioma de destaque na composição da ―chamada‖ verbal da 

peça, trabalhando conceitos como estilo, identidade e caminho, todos relacionados à 

formação e a cultura desses indivíduos. 

Faz-se prudente a análise da abordagem da marca com relação ao povo Paquistanês por se 

tratar de países que tem entre si uma relação diplomática estremecida por questões 

culturais e de conflito, pois conforme as sociedades evoluem, o mundo no âmbito da 

evolução social, atua para fornecer a integração de culturas divergentes, possibilitando o 

conhecimento dos costumes para que esses não sejam suplantados pelas transações 

comerciais estabelecidas através da cultura. 

Os slogans levantam questões relacionadas à identidade e ao pertencimento. A utilização 

do hibridismo linguístico atua no imaginário social, fazendo com que o URDU seja a 

representação da identidade linguística na propaganda da Coca-Cola no Paquistão, a 

ideologia dos indivíduos nos direciona ao fato de que tais grupos têm em comum a 

nacionalidade, Refresque o seu estilo no lado Coca-Cola da vida, nos remete a 

individualidade, significa que coisas boas acontecem no lado Coca Cola da vida, 

Reconheça a sua identidade no lado Coca-Cola da vida, resume todo o interesse da 

pesquisa quando une na mesma chamada publicitária identidade e reconhecimento, pois é 

isso que o individuo quer ao consumir a marca, quer se sentir percebido, ser reconhecido 

como ela, ―O meu caminho está no lado Coca-Cola da vida‖, o leva a pensar que ela faz 

parte de sua vida. 
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Figura 1: Kartay hain: do 

Texto original: Kartay hain celebrate non-stop on the coke side of life 

Tradução sugerida inglês: Do celebrate non-stop on the coke side of my life 

Tradução sugerida português: Celebrar nunca para no lado Coca-Cola da vida 
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Figura 2: Hai apna: sua, seu. 

Texto original: Fresh hai apna style on the coke side of life 

Tradução sugerida inglês: Fresh you style on the Coke side of life 

Tradução sugerida português: Refresque o seu estilo no lado Coca-Cola da vida 
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Figura 3: Apni pehchaan: recognize your identity 

Tradução original: Celebrate apni pehchaan on the Coke side of life 

Tradução sugeridal ingles: Recognize your identity on the Coke side of life 

Texto sugerido português: Reconheça a sua identidade no lado Coca-Cola da vida 
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Figura 3: Naye hain apnay raastay: my way is the,their way 

Texto original: Naye hain apnay raastay on the coke side of life 

Tradução sugerida inglês: My way is on the coke side of life 

Tradução sugerida português: O meu caminho está no lado Coca-Cola da vida 
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RESUMO 

 

O artigo apresenta o desenvolvimento e os resultados da pesquisa sobre persuasão com 

foco em mídias sociais aplicada no estudo de caso no candidato Barack Hussein Obama a 

presidência dos Estados Unidos da América desenvolvida no programa de Iniciação 

Científica (PIBIC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie no período de 2010 a 2011. 

Uma análise sob a perspectiva teórica sobre os processos de persuasão do discurso e tom 

das mensagens de campanha e marketing viral das ações realizadas com o intuito de atingir 

e mobilizar voluntários para a causa dentro de uma plataforma digital.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo de Persuasão; Marketing Digital; Mobilização Digital; 

Barack Obama. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentação de dois estudos de caso do candidato Barack Hussein Obama com o objetivo 

de avaliar, sob a perspectiva teórica e catalogar os processos de persuasão das redes sociais 

usadas pelo candidato Barack Obama durante a campanha, aproveitando o poder das 

mídias sociais de conseguir difundir idéias muito mais rápido que as mídias de massas 

tradicionais, mobilizando em torno de valores culturais. 

O discurso do candidato e o tom das mensagens passadas, fragmentos do livro de David 

Plouffe, campaign manager de Obama, foram analisados a fim de traçar uma linha de 

pensamento sob a ótica da persuasão, definida por Robert Cialdini e Alexandr Luria, e as 

estratégias e técnicas de marketing digital definidas por Philip Kotler, com o objetivo de 

atingir, primeiramente, e reunir os voluntários dentro de uma plataforma ou diretriz com a 

finalidade de traçar ações nas quais agregam pessoas por meio de uma ideologia. 
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REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Em todas as relações com outros indivíduos, o homem usa a linguagem como um 

mecanismo de ação carregado de intencionalidade. A linguagem torna-se o instrumento 

para interação social, transmitindo pensamentos, vontades, experiências, tentando envolver 

o destinatário na consciência interior do locutor, a fim de quem participe da sua realidade 

não só entenda o conhecimento de mundo, mas tenha uma produção imagética de algo que 

está sendo persuadido. Segundo, Adilson Citelli (2001), a palavra nasce neutra, e ao se 

contextualizar ela passar a expressar idéias, passando a mensagem da ideologia, 

desempenhando assim a sua função persuasiva na linguagem humana.  

O ato de argumentar com o público é o elemento principal na persuasão. Não há construção 

de um enunciado neutro, ele sempre terá uma intenção por trás do orador, obrigando o 

outro usuário a perceber a intencionalidade e conduzir seu raciocínio para uma determinada 

conclusão, seja ela positiva ou negativa sobre a ideologia passada.  

O discurso, no momento em que se realiza é composto por fatores lógicos, psicológicos e 

fatores sociológicos, nos quais  são fatores influenciadores para a orientação 

argumentativa, a narrativa, portanto é que faz esses fatores se alterem validando ou não a 

argumentação apresentada no discurso.(LURIA, 1896) 

Segundo Luria (1986), a linearidade de pensamento proposta em um conteúdo audiovisual 

traz um reforço sonoro-auditivo que participa de todos os ambientes, e estruturado em um 

discurso coletivo, tem como poder a abstração da sensação de isolamento social, fazendo 

com que a população pudesse projetar um mundo em que o candidato fosse o ―salvador dos 

males do mundo‖. 

A fim de estabelecer uma conexão do discurso político com o silogismo, desenvolvido por 

Aristóteles, o argumento de qualquer discurso político pode ser dedutivo de três 

proposições. Temos a) uma premissa maior (julgamento geral determinado); b) uma 

premissa menor (objeto dado pertence àquela categoria formulada na premissa maior); c) e 

uma conclusão (resultado da combinação de ambas premissas). Temos como exemplo no 

pensamento de Obama 

a) Todo político pensa no povo. 
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b) Porém, há poucos políticos que pensam no povo hoje em dia 

c) Portanto, há poucos bons políticos hoje em dia. 

 

Para que possa haver uma conclusão lógica, é necessária que a premissa 

maior tenha um caráter universal, sem permitir conclusão lógica, a premissa 

menor deverá ter um convencimento absoluto a respeito da primeira 

premissa e para a conclusão da mesma, as primeiras premissas deverão 

formar um sistema lógico único para que o convencimento passe a ser um 

produto do ato persuasivo pela construção de provas, tanto objetivas, de 

raciocínio lógico quanto de constituintes de ideologia.(LURIA, 1968 p. 205) 

 

Assim como Luria (1968) defende, Adilson Citelli (2004) afirma que na construção de um 

discurso político, é necessário se firmar sobre três movimentos estratégicos, baseado nos 

elementos da persuasão: Divulgação, Adesão e Justificativas/Explicação. 

Na parte da Adesão, o discurso político tem como propósito ―garantir que a opinião 

pública, em setores mais amplos possíveis, adira às mensagens enunciadas.‖ (CITELLI, 

2004, p.87).  

A adesão às idéias do candidato de melhora no sistema político americano depende das 

justificativas e explicações que sustentam o projeto de um candidato político. A condição 

de irredutibilidade, ou seja, de que o candidato é o único que poderá trazer a esperança ao 

povo americano, é comumente detectada aos discursos políticos, assim como Bush o faz 

em 2003.  

―O presidente Bush – e todo o seu staff – quando da invasão do Iraque pelos 

americanos em 2003, afirmava que sua missão era de ―libertar‖ o povo do 

Iraque. Ou seja, o discurso proferido pelo presidente dos EUA se atribuía 

propriedade única: somente ele poderia garantir prosperidade e democracia 

ao iraquianos. (CITELLI, 2004, p. 87) 

 

Na medida em que as mídias sociais se tornam cada vez mais expressivas no mundo 

contemporâneo, os consumidores podem, cada vez mais, influenciar outros consumidores 

com suas experiências online (KOTLER, 2010 p. 9). Isso nos traz a discussão da influencia 

no meio digital, através das avaliações dos usuários pelas experiências negativas ou 

positivas com relação à marca. 
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Mesmo através do uso da tecnologia, que traz a possibilidade de um feedback rápido e a 

mudança de pensamentos que vivemos na revolução tecnológica, a padronização de 

condutas ainda está enraizada no comportamento humano. 

A partir da análise do comportamento humano e as condutas analisadas, surgiu a 

necessidade de guiar o usuário a entender os oportunidades e fazer a melhor escolha para a 

sua decisão, na qual estamos estudando, a eleição do candidato Obama. ―Hoje, os 

profissionais de marketing não têm mais o controle total sobre as suas marcas, pois agora 

estão competindo com o poder coletivo dos consumidores‖ (KOTLER, 2010 p.11) 

Partindo da premissa que Robert Cialdini (2008) cita em seu livro, os seis princípios 

básicos da persuasão podem ser aplicados em diversos momentos das ações digitais feitas 

pelo candidato através dos casos que serão analisados. 

Como primeiro princípio, o Princípio da Amizade, ou Liking, conclui que pessoas são mais 

receptivas a comprar algo se o vendedor lhe agrada de alguma forma. O princípio da 

reciprocidade conclui que as pessoas tendem a retornar um favor feito a elas, assim como 

os casos de amostras grátis distribuídas pelo ponto de venda. Cialdinni (2008) também cita 

o princípio da Consistência e Comprometimento, no qual ele conclui que se as pessoas se 

comprometem, oralmente ou por escrito, a uma idéia ou um objetivo, elas têm uma maior 

tendência em honrar os compromissos assumidos, mesmo que a motivação inicial seja 

removida após a pessoa ter se comprometido. Ele cita como exemplo um usuário que 

decide comprar um carro, mesmo o preço subindo repentinamente, o usuário compra o 

carro mesmo assim, pois ele está comprometido a um objetivo, que no caso é comprar o 

carro. O quarto princípio, chamado de Princípio da Autoridade cita que as pessoas tendem 

a obedecer a figuras de autoridade mesmo que elas forem chamadas para realizar atos 

censuráveis. O princípio da Validação Social, ou Social Proof, define que as pessoas 

repetem gestos que elas vêem em outras pessoas. Como um por exemplo, em um 

experimento, um ou mais pessoas do grupo analisado olhou para o céu, fazendo com que 

automaticamente todas as pessoas do grupo olharem para o céu em busca de algo que a 

primeira pessoa do grupo estava olhando. 

E o último princípio, chamado de Princípio da Raridade consiste na escassez de algo. 

Cialdini analisa que uma vez detectada a escassez de algo, seja por informação ou produto, 



230 
 

isto gerará demanda. O autor cita como exemplo as promoções ―Por tempo limitado‖ que 

estimulam as vendas. 

O povo americano, em 2008, exigia uma real mudança de atitude política em seu país, 

através de uma política com princípios e ideais claros que pudessem atender a maior 

parcela da população americana através de um interlocutor que transmitisse confiança ao 

eleitorado. David Plouffe, estrategista da campanha Obama for America em 2008, junto a 

Chris Hughes, fundador da rede social Facebook e consultor de mídias digitais para o 

partido democrata, foram os responsáveis por detectar a lacuna no pensamento americano e 

permitir que o povo pudesse discutir abertamente a política norte americana sem nenhum 

tipo de censura ou parcialidade da informação. 

―Obama não só permitiu que a discussão política fosse aberta e discutida 

abertamente, mas também trouxe feedbacks de grande valia para os 

próximos passos da campanha, devido ao monitoramento das ferramentas 

digitais utilizada.‖ (PLOUFFE, 2009, p. 92)  

 

David Plouffe em seu livro, explicitada a necessidade da população americana através do 

relato no qual sintetiza o anseio do eleitorado por informações precisas e claras para que 

pudesse escolher o candidato que julgassem ser o ideal para a presidência do país. ―A 

população queria informações, e muitas informações. Nós costumávamos mandar mais e-

mails do que nos foi aconselhado anteriormente‖ (PLOUFFE 2009, p. 76) além de 

humanizar o contato com a população através das dezesseis redes sociais utilizadas, com o 

objetivo de planificar a hierarquia social das diferentes classes sociais, étnicas ou 

ideológicas. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

As eleições primárias americanas, tempo analisadas nos estudos de caso, são eleições 

aonde membros do partido político e/ou os simpatizantes pela ideologia dos partidos têm a 

chance de eleger o candidato que representará o seu partido durante as eleições gerais dos 

Estados Unidos da América. A partir do momento dado, os casos apresentados são 

contados por David Plouffe, campaign manager, da campanha Obama for America, e autor 

do livro na qual é baseada o estudo de caso. O primeiro caso a ser analisado trata-se da 

reação popular em relação ao memorando enviado, em formato audiovisual á partidos 
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políticos e jornalistas, no qual foi descoberta a lacuna que permitiu o candidato a se 

diferenciar dos demais através de uma mensagem clara e com elementos que sustentassem 

uma premissa maior. 

 

CASO 01 – VÍDEO DO MEMORANDO NO DIA 20 DE JULHO 

 

No dia 01 de Julho de 2007, David Plouffe, o campaign manager da campanha Obama for 

America enviou a todos os partidos interessados uma carta sobre o atual status da corrida 

eleitoral. Em sua carta, Plouffe dizia estar muito contente com os primeiros seis meses de 

campanha, pois de acordo com os princípios que baseavam a campanha: ―derrotar a 

política do cinismo e das divisões partidárias que são tão perversas atualmente em 

Washington e transformar a política em uma unidade de esperança e um propósito 

comum.‖ (PLOUFFE, 2009, p. 79).  

No memorando de mais de três páginas, Plouffe ressalta a importância da ajuda dos 

voluntários na arrecadação dos fundos e que em menos de três meses de campanha o 

objetivo de angariação dos fundos para a nomeação do partido Democrata já estava 

ultrapassada em um milhões e quinhentos mil dólares, ao total a campanha conseguiu 

angariar trinta e dois milhões e quinhentos mil dólares americanos para a campanha da 

nomeação. Além de ter colocados pontos como o engajamento dos voluntários na 

organização de eventos. 

Pouco tempo depois, o memorando foi gravado em vídeo para enviarem a todos os 

colaboradores da campanha, mas segundo Plouffe, o vídeo não teria muita aceitação devido 

a ser um conteúdo político e desinteressante. (PLOUFFE, 2009). Mas ao contrário do que 

David Plouffe pensava, o vídeo acabou sendo uma das maiores audiências no canal do 

YouTube da campanha até aquele momento. David afirma que as pessoas sentiam carência 

de informações com relação à corrida presidencial e por isso mesmo o vídeo do 

memorando acabou se tornando um marco para a campanha de Obama. 

Aproveitando a oportunidade de que a população não sabia aonde procurar informações 

relevantes, a equipe de Obama preparou um discurso político com um forte elemento de 

persuasão para que as pessoas pudessem acreditar mais no candidato e conseqüentemente 

conseguir mais votos nas urnas. 
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CASO 02 – MyBarackObama.com 

 

O partido democrata, como parte de sua estratégia digital, adotou como base de 

concentração de informações e organização dos comitês eleitorais o website 

www.mybarackobama.com, no qual o mesmo tinha não só o objetivo de traçar o perfil do 

candidato democrata, mas o de buscar uma maior interação com o público, em uma 

tentativa para gerar ainda mais engajamento, e não apenas servirem de receptores de uma 

mensagem eleitoral. 

O website apresentava de diferencial a personalização do ambiente virtual, aonde os 

voluntários poderiam construir o seu próprio canal de comunicação (blog), fazer doações 

ou promover eventos independentes. 

Através das segmentações, a equipe de estrategistas pôde identificar cada uma das 

necessidades listadas por Robert Cialdini (2008) e atuar de acordo como cada segmento 

para que pudessem persuadir o usuário para a escolha do candidato Obama. 

Pensado em todo o colégio eleitoral americano, foi estruturado em 22 segmentos 

demográficos, divididos principalmente pelas etnias e conceitos ideológicos parecidos com 

o do candidato. Através dos vinte e dois segmentos selecionados, a equipe de Obama 

lançou conversas em dezesseis diferentes redes sociais para que pudesse ter um esforço 

maior de comunicação nos primeiros meses. Mobilizar os jovens, afro-americanos e latinos 

eram os principais objetivos do website. (PLOUFFE, 2009, p. 213) 

 

ANÁLISES 

CASO 01 – VÍDEO DO MEMORANDO NO DIA 20 DE JULHO 

 

O discurso de Obama, criado por David Plouffe, na gravação do memorando é possível 

identificar claramente os três movimentos estratégicos, baseado nos elementos da 

persuasão: Divulgação, adesão e justificativas/explicação. 

Divulgação: Na primeira parte do discurso do memorando, Obama se apresenta para os 

eleitores, e deixa claro o seu comprometimento de defender a política do cinismo e divisão 
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de partidos em Washington e substituir com uma unidade política única, confiança e um 

propósito único.  

A adesão ao discurso político pode ser detectada em discurso no qual o candidato tem 

como objetivo principal que a mensagem passada em seu discurso possa ser entendida por 

pessoas nas mais diferentes classes sociais ou níveis educacionais. Obama em seu discurso 

usa diversas vezes as palavras American People (povo americano) e Nation (nação) para se 

referir a todo o eleitorado americano e os objetivos para o senso comum. 

No discurso de Obama fica claro a posição dos princípios de autoridade e o princípio de 

consistência e comprometimento, por estar sempre reforçando em suas palavras os ideais 

de Barack e sua representação política na sociedade. Além da parte estratégica associada ao 

princípio da Raridade, aonde a equipe de estratégia do candidato percebeu que os eleitores 

estavam sedentos por informações, pois não a encontrava facilmente. Assim como Plouffe 

afirma ―A população queria informações, e muitas informações. Nós costumávamos 

mandar mais e-mails do que nos foi aconselhado anteriormente‖ (PLOUFFE, 2009, p. 76). 

As palavras do memorando enviado, no contexto em que foram veiculadas, perdem a o 

sentido puro e único da palavra para serem transformadas, criando um circuito de formação 

e reformulação da mensagem passada para que se adéqüe a ideologia, ou a linearidade de 

pensamento do candidato. 

O ato de argumentar com o público é principal ferramenta da persuasão. Não há construção 

de um enunciado neutro, ele sempre terá uma intenção por trás do orador, obrigando o 

outro usuário a perceber a intencionalidade e conduzir seu raciocínio para uma determinada 

conclusão, seja ela positiva ou negativa sobre a ideologia passada. 

ANÁLISE CASO 02 – MyBarackObama.com 

 

Durante os monitoramentos, sempre que necessário Obama estabelecia contato com os 

eleitores, proporcionando assim uma maior aproximação dos eleitores com o candidato. 

Além dos princípios claros de seu plano de governo, Obama também usou como princípio, 

a Validação Social de que uma rede de relacionamento propõe.  

Como atestado por Cialdini, as pessoas têm tendência em concordar sobre um argumento 

se um de seus amigos ou semelhantes também concordam, ou no caso de Obama, se 
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cadastram no website. O princípio, não só, se aplica na rede social mybarackobana.com, 

como também em sua estratégia de voluntariado, pois pessoas com os mesmo ideais fazem 

a estratégia de divulgação member get member (informação verbal)67, ou seja, se o 

propósito me agrada e está condizendo com os meus princípios de vida de que eu acredito, 

eu divulgo para os meus semelhantes. 

Apesar de todas as ferramentas e tecnologia que o website dispunha. Os acessos 

aconteceram sem imposição de nenhuma das partes, tanto dos voluntários como do 

candidato. Para gerar uma naturalidade de acessos a equipe de mídia digital criou diversos 

widgets (pequenos aplicativos multiplataformas) para que o usuário pudesse fazer a sua 

doação no momento de sua preferência. Resultado disso, segundo Plouffe (2009), foi o 

―montante arrecadado (100 milhões de dólares), 87% das doações foram feitas pela 

internet, e 93% de usuários que fizeram uma doação menor do que cem dólares.‖ 

(PLOUFFE, 2009, p.263) 

―No My BarackObama,com, ou MyBO, a rede social de Barack Obama, 

dois milhões de perfis foram criados, Duzentos mil eventos offline foram 

planejados pela plataforma, por volta de quatrocentos mil posts em blogs 

foram feitos e mais de trinta e cinco mil grupos de voluntários foram 

criados, sendo pelo menos mil grupos criados no dia em que Barack Obama 

anunciou sua candidatura.‖ (VARGAS, 2008 - Disponível em: < 

http://wapo.st/peccYL > Acesso em: 10 de Agosto de 2011.) 

 

Robert Cialdini, em dentre os seis princípios básicos da persuasão, podemos destacar os 

princípios da Consistência e Comprometimento e o princípio da Validação Social. 

O Princípio da consistência e comprometimento, assim com o próprio nome explica, se 

vale do fator de que as pessoas seguem e perseguem compromissos claros e consistentes a 

partir de uma pessoa reconhecida pelo notório saber. Obama, em seu website, coloca em 

seu discurso e em todo o material visual utilizado no site o seu plano de governo no que 

consistia principalmente em, fazer a reforma no sistema de saúde americano, aproveitando 

para conseguir os votos da maioria da população americana, a classe média, acabar com a 

prisão de Guantánamo, e retirar as tropas do Afeganistão.  

                                                 
67

 Informe recebido durante palestra do professor Philip Kotler no evento HSM 

ExpoManagement 2010 sobre o livro Marketing 3.0 
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O website de Obama fez com que toda a população se tornasse membro de uma 

coletividade. A rede de contatos que o website possibilitou se estendeu e se alastrou 

geograficamente abrangendo todo o território americano, o usuário passou de fazer parte da 

massificação anônima e solitária para ativações solidárias através do meio apresentado. Por 

meio da análise do website, podemos concluir que após uma primeira onda de divulgação 

do website para conseguir os primeiros persuadidos, não houve mais nenhum grupo 

persuasivo e sim persuadidos persuadindo. A massificação através da comunicação foi 

abandonada e pelo feedback do usuário foi possível identificar um coletivo predeterminado 

para que a comunicação do candidato pudesse atingir todas as camadas sociais. 

Por causa da excessividade das informações, rapidez em que as notícias chegam e a 

globalização contribuíram para que os usuários abandonassem o hábito de se prender a 

dados classificados pré-existentes para começar a usar um sistema de identificações por 

padrões de comportamentos ou geográficos. 

Segundo Kotler (2010), as pessoas começaram a sentir a pressão para serem cidadãos 

globais assim como cidadãos locais. 

―Como resultado, as pessoas estão ansiosas a carregam consigo 

valores conflitantes em suas mentes. Portanto, para satisfazer os 

clientes individualmente, as empresas precisam enxergar que as 

origens culturais também. Porque cada indivíduo tem uma diferente 

cultura, normas, valores e costumes.‖ (KOTLER, 2010). 

 

Através de satisfação das necessidades culturais das diferentes etnias e grupos culturais 

americanos, aliado as necessidades do ser humano se tornar membro de uma coletividade 

que trouxe a interação e arrecadação desejada ao candidato Barack Hussein Obama. 
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CONCLUSÃO 

 

Obama conseguiu desenvolver um estreitamento que nenhum outro candidato conseguiu 

gerando um apelo para a geração do novo milênio. Como membros da nova geração, o 

time de publicitários e especialistas em web marketing conseguiu adaptar a linguagem à 

comunicação online através de processos lingüísticos usados na publicidade, de uma forma 

mais leve, considerando a persuasão como elemento principal de viralização e participação 

do eleitorado americano. 

A campanha feita em 2008 pode tomar como referência como a primeira vez na história 

onde a população efetivamente decidiu de forma quase absoluta sobre a escolha do 

candidato, e o candidato conseguiu adaptar suas idéias às mensagens conseguindo 

persuadir o maior número de pessoas.  

O candidato foi eleito por aplicar seus recursos lingüísticos midiáticos muito bem à sua 

oratória, potencializando o seu poder de engajamento e comoção dos impactados pela 

mensagem de Obama. Além das ferramentas online de engajamento usadas, a equipe 

utilizou uma ferramenta, que mais tarde se tornou essencial para a vitória nas urnas 

americanas: os voluntários. A equipe lançou o site www.mybarackobama.com, onde 

através da motivação dadas aos potenciais eleitores do candidato, pudessem promover 

eventos e aglomerações para que não deixasse de existir o contato humano, segundo David 

Plouffe. ―Nothing is a substitute for human, in-person contact for hatching plans and 

hashing thing out.‖ (Nada substitui o contato humano, para amadurecer os planos de 

campanha ou para disparar notícias). (PLOUFFE, 2009, p. 20). 

O website foi o elemento central de sustentação de toda a campanha, usando como uma 

extensão ao conteúdo veiculado nas mídias tradicionais. Usando a plataforma como 

elemento agregador dos voluntários para que pudessem organizar eventos e mutirões a 

favor de uma causa. 
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Referência 01. Carta aos partidos eleitorais 

 

TO: Interested Parties 

FR: David Plouffe, campaign manager, Obama for America 

DA: July 1, 2007 

RE: The State of the race 

TO: Interested Parties 

Less than six months ago, we began this campaign with a mission. 

Barack and all of us were determined to defeat the politics of cynicism and division that is 

so pervasive in Washington today and replace it with a politics of unity, hope and common 

purpose. 

The pundits and political insiders questioned whether a new leader and fledgling campaign 

could compete with the big money and massive organization of other candidates who have 

been preparing to run for years, and even decades. 

Well, for the second consecutive quarter, you‘ve helped send a resounding answer. 

I‘m thrilled to report that in the last three months, the Obama campaign has set a new 

record for fundraising. Thanks to you, we raised at least $32.5 million including at least 

$31 million that we can spend on the battle for the Democratic nomination. 

But as astonishing as that feat is, much more important is how we raised it. 

To date, more than 258,000 Americans have contributed to this effort, much of it coming in 

small donations. This, too, shatters all records and sends an unmistakable message to the 

political establishment that the same old politics just won‘t do in 2008. 

The American people are demanding real change, a politics of principle and not just 

expediency. They want to turn the page, and they‘re turning out and supporting this effort 

in unprecedented numbers. It has become more than a campaign. It is a movement. 

Our financial success will provide the campaign important momentum. But there is 

practical application as well, which gives us a decided advantage in the nomination fight. 



239 
 

First, we are on a financial course that will allow us to both fully fund efforts in the early 

primary and caucus states, and also participate vigorously in all the February 5 contests, 

including large states like California, New Jersey, New York, Georgia and Missouri. 

 Frankly, when we entered this race, we did not think that was possible. We estimated at 

this point of the campaign we‘d be at least $20-25 million behind one of our fellow 

candidates. But due to the amazing outpouring of support from people all across the 

country, remarkably, we should be on at least even financial footing for the duration of the 

campaign. 

 Secondly, because so many states are holding early contests that may have significant 

impact on deciding the ultimate Democratic nominee, a winning campaign will need deep 

organizations in dozens of states to prevail. Our more than 258,000 donors provide us the 

foundation of an unprecedented volunteer army in all 50 states. We also have thousands 

more who are not able to contribute but are already volunteering or who plan too. For 

example, early in June, more than 10,000 Americans took part in our ―Walk for Change‖ -- 

canvassing neighborhoods in all 50 states, visiting more than 350,000 households.  

 We will have the largest and most committed grassroots organization in the race, allowing 

us to build our support, chase absentee ballots, conduct early vote programs and turn out 

Obama supporters in any state we need to. 

This is a tremendous asset and is one more manifestation of the ―enthusiasm gap‖ we have 

over our rivals. 

Six months into the race, we simply could not be in a better position. We have built a 

powerful, well funded grassroots movement and strong organizations in each of the critical 

early states. Barack‘s call to change our politics and put government back on the side of the 

American people and our best ideals is resonating more strongly every day. 

If you don‘t believe it, take a look at how so many of our opponents have in recent months 

embraced Barack‘s critique, positions -- and even his language. 

Some of our opponents have tried to deflect attention from the obvious power and 

momentum of the movement we‘re building by pointing to national polls, that are all but 

meaningless. Indeed, at this juncture four years ago, Joe Lieberman had a solid lead in 
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national polls. In the fall of 2003, the leaders were Howard Dean and Wesley Clark. You‘ll 

recall, none of these men were the nominee. 

We‘re pleased to be running as strongly as we are in the national polls, but they are beside 

the point in a process that will be shaped by a series of early contests that will begin in 

Iowa. 

One of our opponents is also the quasi-incumbent in the race, who in our belief will and 

should lead just about every national poll from now until the Iowa caucuses. Expect 

nothing different and attach no significance to it. It is clear you did not in this past quarter 

and we would encourage everyone to keep our sights focused on doing well in the early 

primaries and caucuses, and then using our organizational advantage nationally to clinch 

the /nomination in February. 

Just as a refresher, below are some Democratic primary national polls going back to 1980. 

You‘ll see how effective they have been as crystal balls. 

* 2003: In August 2003, Joe Lieberman led the national polls, in September, 

Howard Dean led, in October, Wesley Clark led, and in December – one month 

before the Iowa Caucuses – a Wall Street Journal/NBC poll showed John Kerry, the 

eventual nominee, in fifth place trailing among others Joe Lieberman and Dick 

Gephardt. Yet after winning Iowa and New Hampshire, Kerry vaulted to 49% in 

national polls before the end of January, This has been true in nearly every previous 

Democratic nomination contest: 

 * 1992: According to a November 1991 Los Angeles Times poll, Bill Clinton was 

in 3rd place with less than half the support of the then-frontrunner, Jerry Brown. 

 * 1988: A January 1988 New York Times/CBS Poll showed Michael Dukakis in 

fourth place with 6 percent. 

 * 1980: An August 1979 poll showed President Carter trailing Senator Ted 

Kennedy by 36 points 

 Time is a friend to our campaign. 

 While voters have a distinctly positive feeling about Barack, they don‘t have a great depth 

of knowledge about his life and history of leadership in Illinois and Washington. That 
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history, which we have begun sharing in the early states, distinguishes Barack as someone 

who not only speaks about change, but who has spent a lifetime working to bring it about. 

 As we educate voters about Barack, we have strong reason to believe that our already 

impressive support in the early states will solidify and slowly build later in the year. 

 It is clear we have the most room to grow in the race, given that the majority of voters do 

not know much about Barack beyond what they have gleaned from news reports over the 

last few months. 

We also remain the candidate most clearly synched up with the electorate, an electorate 

clamoring for change and ready for our relationships around the world to be repaired. The 

election is after all about the voters, and we are very confident that Barack Obama is the 

type of leader Democrats are looking for in the standard bearer. 

If we prevail in the nomination fight, there is mounting evidence that Barack Obama would 

be the strongest general election candidate. Barack is consistently the strongest Democrat 

with independents in general election polling, who are the voters that are the pathway to 

the presidency. Barack also has a 2-1 fav/unfav with general election voters, which is also 

the best score in the Democratic field. That strength with independents, plus what would 

likely be very strong Democratic turnout across the country as a result of an Obama 

candidacy, also likely puts more states in play. We cannot afford another election where we 

have to run the table to win the Electoral College. 

So, the point is this. We are off to a great start because of your help. We are going to keep 

our head down and focus on continuing to build a powerful grassroots movement, focus on 

the early states but plan for the states to come in early February and continue to both 

introduce Barack Obama and the kind of President he would be to the American people. 

In a little over six months, the contest begins in earnest. We are ahead of schedule in every 

phase of the campaign. Let‘s keep it going and elect a leader who will transform our 

country. 

Thank you again for all you have done in the last five months. 
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Ironia e Sarcasmo: Bastardos Inglórios do Humor Publicitário
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Resumo 

 

O presente trabalho visa investigar os mecanismos de funcionamento da ironia e do 

sarcasmo como ferramentas de humor publicitário. Este estudo faz parte de um projeto de 

pesquisa mais amplo, que busca investigar todos os processos persuasivos. Dentro da sub-

categoria humor, ironia e sarcasmo são pouco usados pelas dificuldades inerentes a estas 

figuras de estilo de produzirem seu efeito em mídia de massa, quais sejam, a inversão de 

sentido, própria da ironia; e a agressividade, própria do sarcasmo, ambas com possíveis 

―efeitos colaterais‖ junto ao público alvo ou ao mercado anunciante. Por outro lado, 

verifica-se que na busca constante de soluções criativas e inovadoras, o humor carregado 

de ironia e/ou sarcasmo pode adicionar ingredientes saborosos à mensagem publicitária 

aferindo bons resultados junto aos consumidores. 

 

 

Palavras-chave 

 

Humor, ironia, sarcasmo, publicidade. 

 

  

Corpo do trabalho 

 

O presente artigo se encerra na ampla proposta de pesquisa deste autor, de descortinar os 

caminhos da persuasão para mapear os processos utilizados pela publicidade para levar os 

consumidores a decidir por um produto em detrimento de outro. Esse projeto, que se 

assenta nos fundamentos da Retórica Clássica, da qual tira os subsídios para a elaboração 

de seu constructo, entende que os elementos persuasivos são, em essência, uma 

combinação de ethos, pathos e logos aristotélicos. Contudo, esses conceitos, tão justos na 

acepção da perfeita apresentação de um orador ao auditório, ou de um patrício à ágora, 

sofre os naturais e necessários ajustes quando transportados para a realidade do universo 

dos meios de comunicação de massa dos anos 2010 nos quais a publicidade, objeto de 

pesquisa, se insere e, na qual a persuasão atua de modo bastante particular. O mestre 

                                                 
68

 Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de outubro de 2011 
69

 Professor doutor, especialista em comunicação publicitária,  pesquisador da UPM. 

Celso.figueiredo@mackenzie.br ou kekofig@gmail.com  

mailto:Celso.figueiredo@mackenzie.br
mailto:kekofig@gmail.com


243 
 

Aristóteles, todavia, modelou o sistema que é válido até hoje, e sobre o qual se construiu o 

projeto de investigação que ora chamamos ―Os Caminhos da Persuasão‖. 

Entende-se que para que a comunicação com determinado auditório seja eficiente, o falante 

deverá incorporar as três dimensões da comunicação: ethos, que diz respeito à 

credibilidade, à autoridade do falante acerca do assunto sobre o qual tratará; pathos o 

domínio emocional, a capacidade de cativar, de entreter; e o logos o âmbito racional, no 

qual o apresentador oferece informações objetivas, raciocínios coerentes, justificativas 

sensatas para suas proposições. Um apresentador que seja capaz de equilibrar corretamente 

essas três dimensões da comunicação será capaz de persuadir sua plateia.  

Naturalmente a variação possível entre as ―dosagens‖ de pathos, ethos e logos é que 

tornará mais ou menos eficiente o discurso de determinado apresentador. Também a 

plateia, seu interesse, seu nível de conhecimento do assunto, seu envolvimento com o tema 

são fundamentais para que o apresentador possa dosar adequadamente não apenas o quanto 

de ethos, pathos e logos ele inserirá em seu discurso, mas também em que nível de 

profundidade e detalhamento atuará. Por essa razão, a capacidade de receber o feedback do 

público é tão importante para qualquer falante. É por esse diálogo silencioso, que 

apresentador experiente  ajusta sua fala para adequá-la às características e humores da 

plateia.  

Na publicidade, entretanto, esse ajuste é muito mais difícil, uma vez tratar-se de atividade 

assíncrona, ou seja, a produção do conteúdo não coincide com sua recepção, de modo que 

o autor não tem como ajustá-lo a partir do feedback advindo do público. Além disso essa 

retroalimentação só é possível por meio de pesquisa de mercado, que, em si já carrega uma 

série de possibilidades de desvios e mal entendidos; de modo que a possibilidade de 

engano e a dificuldade de ajuste de um comunicador publicitário é muito maior do que a de 

um comunicador que tem as benesses da relação direta como seu público.  

Por essa razão, torna-se necessário um estudo aprofundado dos recursos retóricos que 

forneça uma perspectiva aguda da possibilidade de acesso à mente do consumidor e, mais 

ainda, um conhecimento desse ferramental para que o profissional de comunicação seja 

capaz de utilizar corretamente cada ferramenta para cada situação. Há tipos diferentes de 

recursos retóricos para situações comunicacionais distintas. A mera menção de sua forma 

ampla: ethos, pathos e logos não é suficientemente detalhada para permitir que o 

comunicador utilize a ferramenta com a precisão cirúrgica que as atuais exigências do 
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universo do marketing e da publicidade exigem. Essa constatação é que motivou o estudo 

que nos levou a, ao longo dos anos, desenvolver sub-categorias para cada uma das três 

grandes categorias acima nomeadas criadas pelo grande pensador de Estagira. Criamos 8 

sub-categorias para ethos, 12 para pathos e 5 para logos. Dentre as categorias de pathos 

encontramos o humor uma das mais instigantes sub-categorias, até porque nós, brasileiros, 

somos internacionalmente conhecidos por produzirmos publicidade bem humorada.  

Elaboramos diversos estudos acerca das origens do humor, ou, de quais são as razões do 

riso e chegamos à conclusão de que o trabalho de diversos pensadores ao longo dos 

milênios – pois o questionamento acerca do humor começou com Platão – pode ser 

agrupado em 4 grandes teorias: a teoria do alívio, que explica o humor como uma válvula 

de escape para a tensão cotidiana; a teoria da superioridade, que demonstra que o humor é 

utilizado como modo de arrefecer a afirmação de superioridade de uns sobre os outros ou 

de um grupo sobre outro; a teoria da incongruência, que demonstra que o humor surge da 

quebra de expectativa quando se lhe apresenta pessoas/animais/objetos incongruentes entre 

si e; a teoria conceitual ou semiótica que parte de uma dissonância cognitiva para extrair 

humor de uma quebra de paradigma.  

Para aprofundar os conhecimentos acerca de cada uma dessas teorias e suas aplicabilidades 

no universo da publicidade existem artigos de nossa lavra
70

 que exploram em maior 

profundidade essas teorias e demonstram os processos de construção de humor. 

O pensador norte americano A. A. Berger desenvolveu um modelo de divisão dos tipos de 

humor em função de sua relação com a língua, com a lógica, com a identidade e com a 

ação. Dentro dessa subdivisão tanto a ironia quanto o sarcasmo, objetos do presente estudo, 

estariam categorizados no grupo ―língua‖,  que corresponde à denominação da retórica 

―figura de estilo‖.  

Dentre os diversos tipos de humor ali expressos inclui-se a ironia e o sarcasmo, modos de 

humor que não são usualmente abordados pelo universo da publicidade nem tampouco dos 

estudos de comunicação, razão pela qual instigou-nos pesquisar a questão desse humor 

bastardo, pois não raro é agressão mascarada, que é usado com grande freqüência mas que 
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nem sempre é eficiente ao atingir seu objetivo, uma vez que sua faixa de sucesso é bastante 

estreita como veremos a seguir. 

As definições mais objetivas apresentam variações da idéia de oposição, como a seguinte; 

extraída do dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: ―figura por meio da qual se diz o 

contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou 

oposto ao que deveria ser empr., para definir ou denominar algo‖. 

Essencialmente, quando se menciona a ironia, refere-se ao uso do oposto. Nesse sentido, o 

humor não faz, necessariamente, parte de sua definição seminal. 

O mesmo dicionário, todavia, oferece logo em seguida a seguinte menção ―esta figura, que 

se caracteriza pelo emprego inteligente de contrastes, us. literariamente para criar ou 

ressaltar certos efeitos humorísticos‖, que já traz em seu bojo o humor que é o objeto de 

nossa investigação. 

Uma pesquisa mais detida sobre o conceito de ironia nos levará ao conhecimento de que 

Sócrates era conhecido como irônico. O sentido da ironia socrática, contudo, diferia da 

definição que comumente emprestamos ao termo. Como se sabe, o sábio grego aplicava 

seu método de busca das respostas por meio de perguntas aos seus interlocutores. Essas 

perguntas, muitas vezes, continham ironia no sentido de que o filósofo já sabia suas 

respostas mas entendia que era necessário que o respondente passasse pelo processo de 

descoberta para melhor compreender a idéia. Estudiosos posteriores do método socrático 

afirmam que a ironia socrática seria, então, carregada de negatividade, pois era 

constituída de modo a invalidar as respostas ou teorias de seus antagonistas. Essa 

acepção da ironia irá distanciá-la sobremaneira das demais formas dessa figura retórica 

como veremos adiante. Sócrates tinha um objetivo claro em ironizar seus contendores, e 

estava diretamente envolvido no debate. A ironia, nesse contexto, era uma maneira de 

transformar em pergunta uma negação.  

Diferentemente, a acepção moderna de ironia concebida e pormenorizada por Kierkegaard 

leva-nos a uma compreensão mais consistente do fenômeno. O pensador dinamarquês 

apresenta uma sofisticada concepção de ironia a qual dos dedicaremos a compreender a 

seguir. 

 

 Em geral se costuma, por questão de brevidade, traduzir ironia por 

dissimulação ou fingimento. Mas dissimulação denotam mais o ato 

objetivo que leva a cabo o desacordo entre essência e fenômeno; 
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ironia denota, além disso, o goza subjetivo, na medida que na ironia 

o sujeito se liberta da vinculação à qual está preso pela continuidade 

das condições de vida; assim se pode dizer do irônico que ele se 

libera. Acrescente-se a isso que a dissimulação(ou fingimento), se a 

colocamos em relação com o sujeito, tem uma intenção, mas esta 

intenção é um objetivo exterior, estranho à dissimulação mesma; a 

ironia, ao contrário, não tem nenhuma intenção, seu objetivo é 

imanente e ela mesma é uma intenção metafísica. A intenção não é 

nada mais que a própria ironia.(1991, p. 222) [grifo nosso] 

 

Mas a hipocrisia pertence propriamente ao terreno moral. O hipócrita 

se esforça constantemente para parecer bom, embora seja mau. A 

ironia, pelo contrário, situa-se num terreno metafísico, e ao irônico 

só interessa parecer diferente do que é realmente;(1991 p.222) 

 

O pensamento de Kierkegaard propõe que a ironia carrega em si uma espécie de paradoxo, 

pois  ―o fenômeno não é a essência e sim o contrário da essência. Na medida que eu falo, 

o pensamento, o sentido mental, é a essência, a palavra é o fenômeno‖ (1991 p. 215), ou 

seja, importa mais a forma que o conteúdo. Para o irônico o prazer está no jogo e não no 

conteúdo do que está sendo dito. Enquanto a imensa maioria das pessoas concentra sua 

atenção no conteúdo do que está sendo dito (o ao menos pensa-se que assim o é) o irônico 

encontra seu ponto focal no jogo existente entre dizer o oposto do que seu interlocutor 

disse, ou esperava que fosse dito de modo que essa estranheza se torne crível. 

 

A figura de linguagem irônica supera imediatamente a si mesma, na 

medida que o orador pressupões que os ouvintes o compreendem e 

desse  modo, através de uma negação do fenômeno imediato,m a 

essência acaba identificando-se com o fenômeno. (1991, p.216) 

 

Há algo de sedutor em todo início porque o sujeito ainda está livre, e 

é exatamente este gozo que o irônico ambiciona. A realidade efetiva 

perde em tais instantes a sua validade e para ele, que paira livre sobre 

ela. (1991, p. 220) 

 

...a ironia pode ainda mostrar-se de uma maneira mais indireta 

através de uma relação de oposição , quando ela dá preferência às 

pessoas mais simples e mais limitadas, não para burlar-se delas, mas 

sim para escarnecer dos homens sábios. Em todos esses casos a 

ironia se mostra como aquela que compreende o mundo, que procura 

mistificar o mundo circundante, não tanto para ocultar-se quanto 

para fazer os outros se revelarem. (1991, p. 219) 
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Nota-se pelas  exposições de Kierkegaard que o compromisso do irônico é mais com o 

jogo do que com o conteúdo que está sendo discutido. Entretanto, há um prazer nefasto, na 

medida em que é inatingível, a ser perseguido pelo irônico: a compreensão pelo auditório. 

Convenhamos que é bastante difícil uma situação na qual o auditório compreenda a ironia 

mas o interlocutor a ignore, como seria o desejo do irônico, situação na qual ele brilharia 

por seu gênio manipulatório. Em especial na situação descrita acima, na qual o desejo de 

inversão de papeis, manipular o sábio diante dos tolos, seria o supra summus da glória do 

irônico, mas imaginar-se que nessa situação o povo leigo compreenderia o jogo que está 

sendo feito e acompanharia a malícia do irônico seria, em nosso entender excesso de auto-

confiança. 

É nesse sentido que ele afirma que ―A forma mais corrente de ironia consiste em dizermos 

num tom sério o que contudo não é pensado seriamente. A outra forma, em que a gente 

brincando diz em tom de brincadeira algo que se pensa a sério, ocorre raramente. (1991, p. 

216)‖ . A ironia é, portanto, ferramenta de ―trapaça‖ intelectual sobre interlocutor. 

Entretanto, esse jogo, para que funcione, precisa que haja envolvimento dos outros 

contendores, fato que nem sempre se verifica. Como observa Kierkegaard   ―... como os 

reis e nobres falam francês para que o povo leigo não compreenda, nessa medida, a ironia 

está em vias de se isolar; ela não gostaria de ser compreendida pelo comum dos mortais.‖ 

(1991,p. 217) 

 

Já o sarcasmo tem uma característica distinta da ironia. Ele é mais violento, mais 

insultante, mais mordaz.  Do grego antigo σαρκασμός "sarkasmos" ou "Sarkázein"; 

Sarx=―carne‖ Asmo= queimar ―queimar a carne‖, ou seja, a frase pronunciada com 

sarcasmo fere o interlocutor, não passa desapercebida ou pode ser utilizada como 

humorística como é o caso da ironia. O sarcasmo trata com virulência o tema ou a pessoa a 

quem se dirige o falante.  

Não por acaso o sarcasmo sempre foi visto com reservas por autores dos mais variados 

gêneros, Oscar Wilde cunhou a conhecida frase ―sarcasm is the lowest form of wit‖, 

relegando o sarcasmo ao rodapé do humor. Por outro lado, o sarcasmo é também visto 

como prova de inteligência social e, muitas vezes, rapidez mental. Aquele que consegue 

repelir um ataque verbal com uma tirada sarcástica cala seu oponente e diverte a plateia.  
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Esses dois recursos retóricos parecem ser, portanto, de dificil uso em publicidade pois tanto 

no caso da ironia, quanto no do sarcasmo, suas características parecem determinar sérias 

restrições para o uso em publicidade. Ainda assim, no afã de se alcançar novas formas de 

persuadir o público alvo a adquirir produtos e serviços de uma marca em detrimento de 

outra, o criativo publicitário caminha por uma linha tênue que separa o mal gosto, o 

incompreensível, o grosseiro do bom uso de recursos complexos como é o caso da ironia e  

o sarcasmo, esses bastardos inglórios do humor publicitário. 

No caso do sarcasmo que parece ser o mais dificil dos recursos de estilo, é surpreendente o 

número de casos em que o uso do recurso se faz presente com bom humor.  O caso mais 

recente é a campanha publicitária do seguro Auto Bradesco, que ridiculariza o cantor 

Byafra, há anos fora do circuto comercial, e conhecido como ―brega‖ que se encontra em 

um carro que está sendo assaltado. Ele começa a cantar seus agudo insuportáveis e o ladrão 

desiste do assalto e abandona o veículo. Diante dessa história estapafúrdia, o locutor em off 

informa: ―vai que seu carro não vem com um Byafra cantando. Aí é melhor você ter um 

Bradesco Seguro Auto que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal vai que... ― 

 

   

 

Obviamente o cantor Byafra teve que prestar-se ao não muito valoroso papel de ―cantor tão 

chato que faz o ladrão desistir do roubo‖. O sarcasmo que se manifesta contra o cantor, 

nesse caso, gera humor e uma situação inédita para justificar a oferta de seguros de 

automóveis. A marca não é prejudicada pois não foi o objeto do sarcasmo nem tampouco o 

consumidor que poderia ter-se sentido ofendido se o sarcasmo lhe fosse direcionado.  



249 
 

Outra campanha publicitária que apresentou imenso sucesso recentemente é a dos Pôneis 

Malditos, criada pela LewLara/TBWA para a marca de automóveis Nissan, em especial sua 

picape Frontier.  

 

  

 

Nesse caso o sarcasmo é claramente dirigido às marcas concorrentes, sarcasticamente 

apelidadas pôneis, rebaixando sua potência e capacidade de enfrentar lama e situações em 

que um carro verdadeiramente potente é necessário. O recurso retórico do sarcasmo, 

associando outras marcas de veículos ―fora de estrada‖ ao universo infantil feminino 

―pequenino pônei‖ fofinho, coloridinho e com nojinho de lama é um disfarce para a 

agressividade da afirmação ―os outros carros não são de nada, são para meninas‖, inserida 

na mensagem em forma de sarcasmo. Mais uma vez a campanha banhada em sarcasmo 

ganhou as ruas dominou a internet e virou trending topic no Twitter. Jovens alunos de 

publicidade ficaram mesmerizados com a campanha sem compreender  porque esse 

comercial era tão ―legal‖.  

Há um elemento de circo, no sentido panis et circencis do termo na vibração que se 

percebe cada vez que o recurso do sarcasmo é utilizado. E, nesse caso, quanto mais fúria, 

mais interessante se torna esse circo. Um prazer ácido que o ser humano tem por assistir de 

camarote às lutas, guerras, batalhas que está presente nas hordas que acorrem aos torneios 

de vale-tudo, tem sua versão mais civilizada quando acompanham disputas comerciais que 

se dão por meio de duelos argumentativos das campanhas publicitárias.  

A Nissan com baixa participação de mercado diante de seus principais concorrentes está 

em situação peculiar para atacar diretamente, pela via do sarcasmo, seus concorrentes e 
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com grande apoio popular. Em 19 de setembro de 2011 o comercial dos pôneis malditos 

contabilizava mais de 12,6 milhões de exibições. 

Esta não é sua primeira incursão no terreno do sarcasmo. Antes a mesma marca, servida 

também pela agência LewLara/TBWA, criou e veiculou campanhas publicitárias que 

incomodaram terrivelmente a concorrência por seu sarcasmo explícito.  

Exemplar a campanha do Nissan Tiida, que ataca frontalmente o concorrente da Ford, o 

Fiesta que, como se vê na imagem extraida do video abaixo, aparece no comercial. Nele 

uma dupla de rappers esbanja dinheiro e canta o refrão ―o luxo todo é do dinheiro de vocês 

– pagaram preço 1.8 por um carro 1.6‖ 

 

   

 

Com a letra inspirada, e ―jogando na cara‖ uma série de luxos (champagne, correntes de 

ouro, mulheres exuberantes, tigre branco, etc...) os rappers da Ford são um modo sarcástico 

da Nissan valorizar seu carro dizendo que o concorrente da Ford está excessivamente caro.  

 

A mesma marca, quando do lançamento do sedan Sentra, utilizou-se do outro recurso 

retórico aqui analisado, a ironia. A inteligente campanha ―The Uncles‖, que antes de lançar 

o veículo em sí criou uma banda parodiando os Bee Gees e, a partir dessa banda lançou o 

carro com a mensagem ―não tem cara de tiozão‖. Pura ironia, afinal o sedan da Nissan é 

tão comportado, ou mais, que seus concorrentes das outras marcas. Os rockeiros coroas 

entretanto, apaixonam-se por um carro ―tão moderno assim‖. 

 

Outra ironia aplicada à publicidade, essa de cunho histórico é a peça de divulgação do 

Festival Gastronômico de Tiradentes. A imagem das linguiças e queijos amarrados em nós 

semelhantes à forcas remetem à Inconfidência Mineira. 
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A peça abaixo, foi premiada no Festival de Cannes de Publicidade de 2011, e utiliza 

soberbamente o recurso da ironia. Ao mostrar a moça caindo, com a mensagem de 

velocidade (12km/h), associada à assinatura, ―dirija com cuidado‖ e a marca anunciante de 

automóveis, o desvio criativo irônico tornou-se explícito e muito bem utilizado. Mostra-se 

um acidente à pé, para alertar para um potencial acidente de carro. 
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Como se vê, mesmo sendo, em princípio, considerados recursos impróprios para uso em 

publicidade, a ironia e o sarcasmo são, na verdade, ótimas soluções para que se possa 

oferecer alternativas criativas para a mensagem. Basta que se tome o cuidado de não dirigir 

a agressividade contida em ambos, em especial no caso do sarcasmo, ao consumidor ou à 

comunidade, de modo que a peça publicitária não se torne ofensiva. É importante que na 

estrutura narrativa criada a marca anunciante apareça bem posicionada, e os recursos sejam 

direcionados para o humor, não para um desgosto, desânimo ou descrédito que são 

direções possíveis quando se utiliza esses recursos. Considerados esses fatores, lembremos 

que quaisquer recursos podem gerar excelentes soluções criativas, dependendo da 

sensibilidade e do tratamento dado às peças. 
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RESUMO 

 

A indústria farmacêutica é citada na história da propaganda no Brasil, como importante 

anunciante. Por isso, a propaganda de medicamentos se destaca na mídia de massa. A 

Aspirina, um dos medicamentos mais populares do mundo, teve seu primeiro anúncio 

publicitário em revista no Brasil, em 1911, e ainda hoje se mantém atuante na propaganda, 

inclusive na internet. É indiscutível o papel crescente da internet na vida dos brasileiros. O 

aspecto interativo faz com que o investimento em propaganda na internet seja inevitável. E 

é exatamente por isso, que a ANVISA (junto ao CONAR), que fiscaliza a propaganda de 

medicamentos no Brasil, busca fiscalizar as campanhas da indústria farmacêutica, também 

na internet. O presente trabalho parte da pesquisa documental em livros, anúncios em 

revistas e em sites, aonde inclusive faz um levantamento dos diferentes formatos 

publicitários encontrados na rede, a fim de analisar a presença da Aspirina na internet. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria farmacêutica; internet; propaganda; Aspirina. 

 

Um pouco de história 

 

A indústria farmacêutica sempre esteve muito presente em todos os meios de comunicação, 

sendo pioneira de várias técnicas de fazer propaganda vistas hoje. Para Temporão (1986, 

p.37) ―durante vasto período, nos mais diversos meios de comunicação, a indústria 

farmacêutica e seus produtos ocuparam e ocupam lugar de destaque‖.   

Temporão (1986) relata que o primeiro anúncio popular de medicamento consta da 

data de 1882, no jornal O Corsário, do preparado desinfectante Socorro da Mocidade, 

preparado pelo distincto médico Dr. Lafayette Bueno.  
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Mas foi durante a Primeira Grande Guerra, que a linguagem dos anúncios, 

sobretudo os de medicamentos, passou a se referir ao período difícil que o mundo se 

encontrava. Santogen prometia auxiliar e levantar exaustos os que caíam por falta de 

energia e vitalidade; Alcatrão-Guyet dizia ser a polícia dos pulmões; Rhodine afirmava que 

em nada se parecia com outros comprimidos; Urudonal lavava o sangue, amaciava as 

artérias e evitava a obesidade e o Xarope de Grindélia apelava: ―pedir e exigir sempre 

contra tosse‖ (Ramos e Marcondes, 1995, pp 28-29).  

Importante anunciante da propaganda brasileira, a Bayer apresentou o primeiro 

anúncio de Aspirina em 1911. O anúncio foi veiculado na Revista Careta, no Rio de 

Janeiro. Nesse período, a Bayer procurava se adaptar à cultura brasileira, perdendo assim 

um pouco do sotaque alemão. A Bayer tinha certa regularidade nas campanhas. Cada 

medicamento tinha um slogan e procurava ter uma identidade popular: Adalina ―a fonte da 

juventude eterna‖, Bayaspirina ―silêncio‖, Instantina ―num instante vae-se o mal‖, além do 

slogan ―Se é Bayer, é bom‖, que o escritor Bastos Tigre criou especialmente para a Bayer, 

em 1922 e que até hoje acompanha a marca.  

Na década de 1930, sem deixar de lado os cartazes em bondes, outdoors, jornais e 

revistas, os medicamentos passaram a investir em propaganda no rádio.  

Os medicamentos começaram a patrocinar radionovelas e alguns programas de 

muita audiência, que chegavam a reunir toda uma família em volta do aparelho. O 

programa de Orlando Silva teve como patrocinadores: Fandorine e Urudonal, além de 

Sidney Ross, um dos maiores anunciantes de rádio, com Pílulas de vida do Dr Ross 

(Temporão, 1986, p 64). Os locutores repetiam por várias vezes os slogans ―Piralgina 

destrói qualquer dor.‖, ―o Brasil precisa de sangue bom, tome Elixir de Nogueira.‖, ―Tome 

Pastilhas Minorativas e sorria outra vez.‖e Colírio Moura Brasil: ―2 gotas, 2 olhos claros e 

bonitos.‖  

Sangirardi Jr, grande nome do rádio brasileiro, chegou a destacar a importância 

dessas frases repetidas pelos locutores, ao se referir à propaganda do medicamento Mitigal: 

―Mitigal acaba com as coceiras. Mitigal é um remédio muito bom, foi o moço do rádio 

quem falou!‖ Tal registro entrou para o Anuário do Rádio de 1948 (Tavares, 1999, p 43).  

Para Hansen (2004, p 41), o moço do rádio falar é legitimar algo, como a promessa 

de cura de um determinado medicamento. Para o autor, o ouvinte ou provável paciente, 

absorve, muitas vezes, poucas informações a respeito de um assunto, mas sabe vários fatos 
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do acaso. Fatos em forma de conversa, conselhos de colegas e mensagens divulgadas pela 

mídia. Fontes nem sempre seguras e idôneas, que se propagam em tal velocidade que, o 

―paciente-telespctador-ouvinte-leitor‖ não percebe. Até porque são estratégias persuasivas 

que a indústria farmacêutica utiliza há anos. 

Mesmo com a chegada da televisão, na década de 1950, a indústria farmacêutica 

continuou investindo em rádio, assim como nos demais meios de comunicação de massa. 

Até porque, assim como acontece atualmente, os medicamentos sempre estiveram em todas 

as mídias.  

Mas com a propaganda na TV, o recurso da imagem, sobretudo da imagem em 

movimento e todos os demais recursos verbais e sonoros presentes nesse meio, as 

promessas milagrosas de cura passaram a ter uma exposição bem maior. As celebridades 

fizeram vários depoimentos a favor de determinados medicamentos, o que certamente 

passou a despertar certa atenção. 

O fato é que grande parte do sucesso de vendas dos medicamentos deve-se às 

constantes promessas de cura da indústria farmacêutica, por meio da propaganda. Dos 

anúncios em bondes, revistas, outdoors, spots e jingles em rádio, filmes na TV, e na 

própria propaganda boca a boca, que legitima e pode consagrar a mensagem publicitária de 

uma marca.  

Com o passar dos anos, iniciou-se um grande movimento no país para a 

moralização do setor da saúde, sobretudo com a preocupação em se fiscalizar a venda 

desenfreada de medicamentos, intimidando o comércio da indústria farmacêutica, a fim de 

evitar o consumo irracional de medicamentos pela população. Leis e resoluções 

começaram a surgir.  

O destaque ficou para A Lei da Vigilância Sanitária nº 6.360, de setembro de 1976 

(atualizada pela Lei nº 9.294, de julho de 1996), exigindo que o medicamento ético (com 

tarja vermelha ou preta) não pudesse mais anunciar na mídia de massa, ficando restrito 

apenas às publicações segmentadas aos médicos. Com essa Lei, o medicamento de venda 

livre, como os analgésicos, antigripais e antiácidos, diferentemente do ético, continuou a 

divulgar na mídia de massa. No Brasil, os analgésicos respondem por metade do mercado 

de medicamentos sem prescrição e por aproximadamente 70% da propaganda. 

O fato é que a propaganda de medicamentos no país é regulamentada e fiscalizada 

há décadas. Além do Anexo I, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, 
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estabelecido desde a fundação do Conar, em 1980, existe a Resolução da Anvisa, a RDC 

102, de 30 de novembro de 2000, que desde então estabeleceu normas rígidas para a 

publicidade de medicamentos. A legislação em vigor que determina regras e restrições a 

propaganda de medicamentos, a RDC 96, de 2008, tem como objetivo garantir que as 

informações veiculadas pelas propagandas sejam corretas, equilibradas e fidedignas, assim, 

todos os anúncios que não estiverem dentro das normas da ANVISA, estão sujeitos há 

serem retirados da mídia. Mesmo com toda a fiscalização existente em relação à 

propaganda de medicamentos, a indústria farmacêutica frequentemente cria novos métodos 

nos mais diversos meios, para divulgar seus medicamentos de venda livre.  

 

 

Propaganda de medicamentos na internet 

 

Se a indústria farmacêutica no Brasil sempre investiu historicamente em propaganda nos 

meios de comunicação de massa, não seria diferente com a internet. 

Segundo Fleury (2001, p.38), ―contrariamente às mídias convencionais, na internet 

o consumidor vai em busca do anunciante, em vez de o anunciante ir em busca do 

consumidor‖. E é assim que a indústria farmacêutica vem fazendo, ao se aproximar das 

pessoas no meio de comunicação de massa de maior expansão no momento. Pois segundo 

o IBOPE, o número de usuários de computadores vai dobrar até 2012, chegando a 2 

bilhões. 

  Segundo Ercília (2008), em relação aos demais meios, a internet possui maior 

diversificação de temas e serviços, por causa de sua constante interação com o usuário. Nos 

tradicionais meios de comunicação de massa esse movimento envolve custos altos, já para 

o fluxo de informações na internet, os custos são bem mais baixos, aumentando cada vez 

mais a distribuição das informações.  

Segundo Alexandre Magalhães, gerente de análise do IBOPE, o ritmo de 

crescimento da internet brasileira é intenso. ―Em 1982, havia 315 sites na internet, hoje 

existem 174 milhões‖. 

A propaganda na internet atua com formatos, como o banner. Segundo Gabriel 

(2010), banners são gráficos medidos em pixels utilizados para fazer publicidade na 

internet. Já para Castro (2000), o banner, depois do site, é a principal maneira de se 
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anunciar na web, e ainda para o autor, ele é uma pequena figura que mostra de maneira 

rápida o tipo de produto a ser comercializado.  

Existem padrões internacionais de tamanhos de banners, definidos pela IAB 

(Internet Advertising Bureau), pela CASIE (Coalision for Adversinting Supported 

Information and Entertainment), e recomendados pela AMT (Associação de Mídia 

Interativa) para o uso no Brasil, todos com o objetivo de padronizá-los. Os formatos, 

segundo Torres (2010) são: Cabeçalho, testeira ou leaderboard: formato 728 x 90 pixels; 

Banner grander ou full banner: formato 468 x 60 pixels; Banner médio ou half banner: 

formato: 234 x 60 pixels; Banner vertical ou vertical banner: formato 120 x 240 pixels; 

Banner quadrado ou square Button: formato 125 x 125 pixels; Banner botão ou micro 

Button: formato 88 x 31 pixels; Banner arranha-céu ou skyscraper: formato 120 x 600 

pixels; Banner arranha-céu largo ou Wide Skyscraper: formato 160 x 600 pixels; Banner 

retângulo grande ou Large Rectangle: formato 336 x 280 pixels.  

Segundo Torres (2010, p.241), ―a internet traz a possibilidade de integração 

multimídia, permitindo a criação de peças publicitárias que vão além de um simples 

banner‖. Pois a internet, diferentemente dos outros meios de comunicação, é muito 

interativa.  

Segundo Castro (2000), um banner eficiente é normalmente aquele que chama a 

atenção e desperta a curiosidade do internauta ao ponto de fazê-lo clicar no mesmo para ter 

acesso a mais informações sobre o que está sendo divulgado.  

Na internet, segundo Torres (2010), pode-se encontrar ainda: Banners de imagens, 

que podem ser imagens estáticas ou eventualmente alguma animação; Banners interativos, 

que são animados com efeitos sonoros além da própria imagem; os Podcasts, a transmissão 

de áudio on-line; Videocasts, vídeos veiculados on-line, os Widgets, aplicativos que trazem 

informações para o internauta disponível para download e assim permanece em seu 

computador e os Games Marketing, jogos on-line, onde as empresas podem colocar sua 

marca e produtos na interface do jogo. 

São vários os tipos de banners com o objetivo de chamar a atenção do usuário da 

internet. Mas para Torres (2010), os banners são os formatos mais diretos, pois com um 

clique sobre ele, o usuário é levado ao site do anunciante.  
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Para Gabriel (2010), compreender as mídias sociais e as novas estruturas de redes e 

compartilhamentos que se estabelecem, é essencial para qualquer profissional de 

Marketing desenvolver estratégias competentes na internet. 

 

Aspirina on line 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Aspirina tem uma trajetória significativa na 

propaganda brasileira. A Aspirina, introduzida mundialmente para comercialização em 

1899, teve seu primeiro anúncio publicitário no Brasil, em 1911. Com a promessa da cura e 

a demonstração de seus poderes terapêuticos apresentados em anúncio na revista carioca 

Careta, a Aspirina passou a ser divulgada de um jeito genuinamente brasileiro. Sem o 

sotaque alemão da Bayer, os anúncios da Aspirina foram elaborados por brasileiros. Os 

textos chegavam a ser pequenos contos enquanto as imagens contemplavam o aspecto 

físico do povo.  

A Aspirina também passou por vários movimentos éticos em suas mensagens 

publicitárias. A partir de 2000, a propaganda de Aspirina teve que incluir em suas 

mensagens publicitárias em rádio, televisão, revista etc, a advertência: ―Ao persistirem os 

sintomas, o médico deverá ser consultado‖, uma vez que segundo a ANVISA, toda 

propaganda de medicamentos passou a conter obrigatoriamente a advertência, que foi 

corrigida e substituída pela frase ―Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser 

consultado.‖  

Um ano depois, com a RDC 83, de 2002, responsável pelas instruções para 

publicidade de medicamentos que contenham o princípio ativo ácido acetilsalicílico, 

considerando os riscos de uso em pacientes com dengue, as propagandas de Aspirina 

passaram a conter também a advertência: ―Não use este medicamento em caso de gravidez, 

gastrite ou úlcera do estômago e suspeita de dengue ou catapora.‖  

Ainda com a estratégia antiga de ser popular, atualmente a agência ALMAP/BBDO 

é responsável pela propaganda de Aspirina, que ao utilizar todos os meios de comunicação 

de massa, também está presente na internet.  

O presente trabalho fez uma investigação da Aspirina na internet, observando 

alguns formatos de banners utilizados por ela, assim como algumas ações não tão bem 

sucedidas. Em 2009, a Foster Fábrica de Software, agência de marketing digital da Bayer e 
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de seus medicamentos, lançou o concurso cultural ―Um Mundo com Menos Dor‖, para 

Aspirina. No concurso, três internautas seriam selecionados ao responder o que fariam para 

ter um mundo com menos dor. Os prêmios chegavam até 25 mil reais, e o participante 

ainda tinha que indicar três amigos e só após o cadastro deles no site do concurso é que o 

internauta estaria participando da promoção.  

A campanha foi suspensa pela ANVISA. Segundo a gerente de monitoramento e 

fiscalização de propagandas da ANVISA, Maria José Delgado Fagundes, a campanha era 

irregular. Cometeu infração sanitária ao estimular ou induzir o uso indiscriminado de 

medicamentos, além de descumprir o decreto nº 70.951/1972, que diz que medicamentos 

não podem ser objetos de promoção que distribuam prêmios. 

                       

Figura 1. Interface do site do concurso cultural da Aspirina ―Um Mundo com Menos Dor‖. 

 

                                

Figura 2. Banner da Aspirina no site ―Só Promoções‖. 

 

A Aspirina possui seu próprio site, que não depende diretamente do site da Bayer. 

No site da Aspirina constam todas as informações que a ANVISA determina: indicação, 

nome da substância ativa, número de registro, advertência padrão e data da divulgação. E 

no site existem informações específicas sobre o medicamento, matérias e dicas sobre 

saúde, comportamento, curiosidades, um espaço para o internauta se cadastrar e também 
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receber essas informações por email. É possível perceber os formatos de banner, o Game 

Marketing e o Widget. 

 

                            

Figura 4. Site da Aspirina. 

 

O formato Game Marketing, disponível no site, é um jogo que apresenta situações 

do cotidiano das pessoas, como por exemplo, o personagem não pode se esquecer de pegar 

os objetos que aparecem no caminho, e no decorrer do jogo, aparecem anúncios da 

Aspirina. 

 

                           

Figura 5. Interface do Game Marketing Aspirina. 

 

Já no formato Widget, segundo o próprio site (www.aspirina.com.br), ―com os 

Widgets de Aspirina, você sempre vai ficar informada e ainda terá dicas de como cuidar 

bem de sua saúde e de sua família‖. Para o download, o link está no próprio site. 
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Figura 6. Interface do Widget Aspirina. 

 

Nas redes e mídias sociais, a Aspirina apresenta inúmeros perfis, fotos e vídeos, 

porém nenhum que permita dizer que seja oficial, o que leva a crer que os internautas são 

os responsáveis pela divulgação da Aspirina no meio, fato pelo qual as páginas não seguem 

nenhuma determinação imposta pele ANVISA.  

Segundo Nicola (2004, p.271), ―a internet permite a possibilidade de o usuário ser o 

objeto e o sujeito das ações dentro da mídia‖. Com isso, os internautas postam conteúdos 

sobre a Aspirina, comentando sobre suas causa e efeitos. Postam também, anúncios 

veiculados em diversos meios de comunicação de massa, como revistas e TV, e assim, 

divulgam anúncios específicos de cada meio na internet. Seria a convergência das mídias, 

mas com a participação direta do usuário.  

 

Caso semelhante ao de Aspirina ocorreu com seu concorrente Anador, da 

Boehringer Ingelheim do Brasil. Na mesma época que a Aspirina lançou a campanha na 

internet ―Um Mundo com Menos Dor‖, o Anador também lançou a campanha ―Leve a 

Vida Sem Dor‖, e a ANVISA também suspendeu. Nesse caso, além de identificar que o 

site estimulava e induzia o uso indiscriminado do medicamento, o mesmo não apresentava 

as frases de advertências obrigatórias e também as contra-indicações do medicamento.  

Porém, logo após essa suspensão, em 2010, Anador lançou o concurso ―Seleção 

Anador – As Melhores Farmácias do Brasil‖. Foram eleitas as melhores farmácias de cada 

região do país. Para participar do concurso, bastava acessar www.selecaoanador.com.br, 

preencher as informações necessárias sobre o estabelecimento. A partir disso, uma equipe 

de vendas da Boehringer Ingelheim do Brasil visitava a farmácia e fornecia aos 

estabelecimentos um kit ―básico‖ com materiais gráficos obrigatoriamente expostos pelo 

estabelecimento durante todo o período de votação, com a intenção de informar e mobilizar 
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a comunidade e seus consumidores a votarem na farmácia de sua preferência. Para votar 

também era necessário acessar o site. Segundo a empresa, o objetivo da campanha era 

incentivar as boas práticas farmacêuticas em determinados estabelecimentos de venda 

direta ao consumidor. Essa campanha não foi suspensa pela ANVISA e o site permanece 

no ar até hoje com informações dos vencedores do concurso. 

O medicamento Anador aparece bem menos nas redes e mídias sociais do que seu 

concorrente, a Aspirina. Anador também não apresenta nenhuma página que permita dizer 

que é oficial. São perfis aonde os internautas comentam sobre o medicamento, suas causas 

e conseqüências. Em nenhuma dessas páginas contém alguma informação exigida pela 

ANVISA. 

Para Telles (2010, p.154), ―o comportamento do consumidor atual com a internet 

deixou de ser um simples receptor da comunicação para se tornar retransmissor e formador 

de conteúdo‖. 

 

Considerações finais 

 

A história da propaganda de medicamentos no Brasil está diretamente relacionada à 

história da propaganda brasileira. Como um dos principais anunciantes em potencial, a 

indústria farmacêutica sempre investiu alto em propaganda e marketing.  

As estratégias persuasivas presentes na propaganda de medicamentos estão cada 

vez mais presentes na mídia de massa. São slogans, anúncios, jingles, filmes publicitários, 

banners e sites, inseridos respectivamente em revistas, outdoors, rádio, TV e internet. 

Apesar de todas as mudanças sócio-econômicas, do avanço tecnológico, das novas 

mídias e das restrições éticas na propaganda de medicamentos, a Aspirina continua como 

um dos medicamentos mais vendidos e um grande anunciante na mídia de massa brasileira.   

Na internet, percebe-se que a Aspirina e seus concorrentes procuram utilizar 

mensagens sutis. Os sites dos medicamentos apresentam informações padrão, como saúde, 

seus próprios medicamentos e produtos, dicas e prevenção de doenças, área exclusiva para 

profissionais da saúde, alguns links para principais sites da área, além das determinações da 

ANVISA, órgão fiscalizador da propaganda de medicamentos no Brasil. 

Existe uma grande divulgação ―espontânea‖, por parte dos próprios usuários da 

internet, no ambiente das redes e mídias sociais. No caso da Aspirina, são dezenas de perfis 
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em todos os tipos de canais, divulgando fotos, vídeos e informações sobre o produto, tanto 

informações reais sobre o medicamento quanto experiências pessoais.   

Para Torres (2010, p.25), ―a internet deixou de ser a terra das corporações 

ponto.com, a internet se transformou, por causa da ação do próprio internauta‖. 
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Resumo 

 

O sujeito Pós-Moderno é o resultado de transformações ocorridas ao longo do tempo. 

Assim devido a novas descobertas, teorias e pensamentos, o homem modifica sua forma de 

pensar e de encarar as instituições e suas relações. Diante dessas transformações encontra 

na cultura uma forma de se eternizar. A publicidade, por consequência, baseia-se em 

conceitos estruturados no imaginário decorrentes das relações sociais diárias para ter sua 

eficiência na transmissão de mensagens. É um meio de divulgação atrelada aos meios de 

comunicação de massa, sendo que, cada um com suas características, ocupa a função não 

apenas de entretenimento, mas de fonte de informação e sugestões de modelos de vida. 

Esses meios facilitam a circulação de ideias e conceitos e o modo como assim os fazem, 

podem influenciar a quem recebe uma mensagem, necessitando assim, de uma maior 

atenção e responsabilidade com o que está sendo difundido publicitariamente, pois apesar 

de os padrões serem de certa forma reflexos de conceitos da própria sociedade, podem 

contribuir para exigências exacerbadas, como a busca desenfreada pela beleza e juventude. 

Com o tempo, os padrões vão se adaptando ao contexto que estão inseridos, e no caso 

atual, trazem um ―politeísmo‖ de formas, possibilidades e escolhas para atender a pessoas 

que continuamente mudam sua forma de expressar, sendo estudado por meio de revisão 

literária, da análise de peças publicitárias e de entrevistas qualitativas com discentes do 

curso de Propaganda, Publicidade e Criação.  
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Palavras-chave 

 

Publicidade, padrão, cultura.  

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto visa investigar se são mais bem-sucedidas as campanhas publicitárias que 

recorrem a suportes com padrões, mitos e arquétipos para o seu desenvolvimento. 

Os objetivos pretendem identificar as referências mais eficazes para a criação publicitária; 

analisar o efeito do uso de padrões, dos símbolos e dos arquétipos na publicidade e sua 

possível eficiência; verificar como se classificam as consequências para a cultura e valores 

por meio da iconofagia. Além disso, investigar possíveis problemas com o uso de padrões 

na formação de estereótipos; analisar as consequências de um padrão de beleza e as 

tendências futuras para a criação publicitária. 

Ao estudar o modo como é formulada a expressão publicitária, são igualmente revelados os 

valores culturais, as suas mudanças e as adaptações ao longo do tempo e a permanência na 

própria estrutura do imaginário social. 

A construção da cultura é uma das formas do homem se eternizar, mostrar o que pensa. A 

publicidade baseia-se em trazer para as pessoas suas aspirações e satisfação do que 

desejam, revelando nela mesma conceitos culturais predominantes, áreas de interesse, 

temas comuns.   

Ao utilizar na elaboração publicitária, padrões, símbolos e arquétipos, fica mais palpável 

atingir conceitos que as pessoas possuem registrados em seu imaginário social, fruto de 

suas relações, vivências, experiências e observações.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

O conceito de sujeito não representa um único ser, mas um conjunto de indivíduos que 

vivem em um mesmo tempo e adquirem características desse período, formando sua 

identidade. No século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nasce uma 

sociedade ainda mais individualista, que confia mais em si e perde a crença em instituições. 

Um sujeito mais adaptável, flexível, com transformações e construção contínua, além da 

busca ao hedonismo, o Sujeito Pós-moderno. 
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O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não 

de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não-resolvidas (HALL, 2005, p.12). 

O homem, durante a sua existência, vai se transformando, mas tem também a preocupação 

de superar o tempo de vida e uma possibilidade de se perpetuar, que é pela cultura. 

A cultura que o homem produz e os símbolos que utiliza para representá-lo o imortalizam. 

A cultura nada mais é do que uma forma de o homem mostrar o que pensa e sente através 

do tempo, deixando para outras gerações o registro do reflexo de sua identidade em um 

determinado contexto.  

Uma das formas de se constituir uma cultura, como afirma Hall (2005) é a cultura nacional, 

que revela características, padrões e transformações de uma sociedade, e a forma como o 

indivíduo formado se vê e a sua relação com os outros, tudo em uma forma de adaptação 

contínua e apesar de ser muitas vezes representada como unificada, ela contém várias 

diferenças e antagonismos, ou seja, diferentes identidades dentro de um mesmo local.  

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, 

deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo 

que representa a diferença como unidade ou identidade. Elas são 

atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo 

―unificadas‖ apenas através do exercício de diferentes formas de 

poder cultural. Entretanto - como nas fantasias do eu ―inteiro‖ de 

que fala a psicanálise lacaniana - as identidades nacionais 

continuam a ser representadas como unificadas (HALL, 2005, p. 

61/62). 

A questão da beleza, por exemplo, está presente desde a Antiguidade Clássica, e é 

representada pela deusa Vênus cujo mito é constantemente explorado e possui grande 

preocupação em relação ao sujeito pós-moderno, em manter uma beleza eterna, barrando a 

fronteira do tempo. 

                                         Analisando o contexto histórico do homem e dos deuses, 

constatamos que, ao perceber a morte como única certeza que reina 
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enquanto ser vivo, frente à transitória e à instabilidade de suas 

experiências no mundo, o homem lança-se ao esforço de construção 

de sua imortalidade replicando seus corpos por meio de imagens 

oníricas, ideias, fábulas, deuses, criando assim uma imagem 

superior, capaz de vencer o tempo (BAITELLO, 2006, p.139). 

 A beleza é trabalhada no cuidado com o corpo, no apelo à vaidade, no uso de acessórios e 

em estímulos à necessidade de uma boa aparência para se ter uma melhor relação social. A 

questão da beleza é tão forte que não encontra fronteira apenas na figura humana, mas é 

encaminhada para utensílios e equipamentos.  

Eco (2004) apresenta que o conceito do que é belo varia segundo a época, o lugar e a 

cultura, e às vezes, dentro de um mesmo contexto, há divergências, e o que é, por exemplo, 

considerado belo na literatura, não é na arte.  

―Belo‖ – junto com ―gracioso‖, ―bonito‖ ou ―sublime‖, 

―maravilhoso‖, ―soberbo‖ e expressões similares – é um adjetivo 

que usamos frequentemente para indicar algo que nos agrada. 

Parece que, nesse sentido, aquilo que é belo é igual àquilo que é 

bom e, de fato, em diversas épocas históricas criou-se um laço 

estreito entre o Belo e o Bom (ECO, 2004, p.8). 

A arte do século XX volta sua atenção para os objetos de uso, no qual de certa forma, tudo 

passa ser mercantilizado, com uma beleza na funcionalidade e na capacidade de 

reprodução, além de serem sempre diferentes para promover novas compras.  

Para a tentativa de uma comunicação mais direta com o público, ECO (2004), também 

comenta que surge a Pop Arte, na década de 1960 que incorpora elementos da vida diária 

como embalagens, histórias em quadrinho e personalidades em seu desenvolvimento, 

deixando mais próximas arte e vida, por utilizar signos e símbolos pertencentes ao 

imaginário social.  

Hoje é comum o cuidado com o design das máquinas e utensílios, tornando as aquisições 

cada vez mais convidativas.  
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Com o tempo a máquina passa a ser admirada. O design está relacionado a produtos 

utilitários, na maior parte, para serem produzidos em série. Baseia-se em diversas artes, 

possuí várias versões e é fruto da articulação entre a arte, a indústria e o mercado.   

O século XX é marcado pela modernidade e velocidade e início de uma estética industrial, 

na qual a máquina recebe forma e design para encantar seus usuários.  

São os casos destas duas peças publicitárias da LG, que trabalham com um jogo de 

palavras, que não é objeto específico de estudo desse projeto, e sim, a análise dos mitos e 

como eles se relacionam, no caso do anúncio, com a beleza.  

 

Figura 1: Revista Veja. Edição 2084- ano 41 – n°43. 29 de outubro de 2008. Pág.63. 

Além da comparação, há a própria personificação da nova TV LCD. O mito da beleza é 

recorrido, atribuindo ao objeto de venda aspectos da beleza e sua importância atual. 

O fundo preto e vermelho sugere ao anúncio uma atmosfera de sedução. A televisão é 

como se fosse personificada e constantemente comparada à beleza da mulher que a 

representa, que também se mostra bastante sensual, com vestido e batom vermelho, 

seguranças e fotógrafos em preto (cores iguais ao do televisor). A personificação da 

televisão exalta em conjunto a importância da beleza, a exemplo do título: ―Ela é atraente‖ 
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e o próprio nome Scarlet, um nome feminino. No decorrer do texto, a beleza é novamente 

afirmada dizendo que a televisão é bonita de frente, de costas, por dentro e por fora, além 

de ter sido projetada para surpreender você em todos os sentidos. 

 No posicionamento da televisão, juntamente com a luz vermelha, é como se esta estivesse 

desfilando, mostrando a sua beleza e seduzindo por onde passa, com uma luz relativa e 

jogo de luz e sombra que lembra o Barroco, e traz sensação de movimento e encanto 

emocional.  

Já que a mulher representa a própria beleza da televisão, ao mostrar na imagem, ela sendo 

fotografada e com seguranças por perto, mostra que a televisão também gerará para quem a 

possuí um status, no qual a pessoa irá se destacar e ser admirada pela poderosa aquisição. 

Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma 

falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros 

(HALL, 2005, p. 39). 

 Na continuação do texto, são descritos os diferenciais da TV e afirmado que tudo isso com 

a menor espessura do mercado: a união perfeita entre beleza e conteúdo, podendo ser 

comparada com o padrão de beleza e a sua importância para as relações por se possuir um 

corpo ideal. 

Por fim, toda a cor vermelha, também remete ao logotipo da LG, que tem como slogan 

Life´s Good, que pode ser entendido como que a beleza e a tecnologia são passos 

fundamentais para se ter uma vida boa, ou seja, que a vida é super agradável quando você 

alia a tecnologia, com a beleza, podendo ser neste sentido, tanto a beleza da televisão, 

como a da mulher.    
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Figura 2: Revista Veja. Edição 2104- ano 42 – n° 11. 18 de março de 2009. Pág.77 

Nesta peça também é relacionada à figura feminina, o monitor. O mito do que é belo 

alcança quase um ar hipnótico segundo a frase ―Você não cansa de olhar.‖. O mito da 

beleza gera não só um ar mais jovial, mas a associação com a felicidade, boas relações e 

sucesso.  

O fundo branco dá a sensação de um anúncio mais limpo, que também favorece o olhar, 

assim como passa a idéia de infinito e absoluto, podendo ser relacionado com um dos 

maiores representantes do Suprematismo, Kasimir Malevich, que quando pintou, por 

exemplo, um quadrado branco sobre fundo branco, afirmou que o branco seria a nova cor 

do infinito e ao buscar uma forma absoluta, determinou o quadrado como a maior 

expressão humana, já que a natureza conta com formas quadriláteras, mas o quadrado, com 

seus quatro lados com a mesma medida, é invenção humana, podendo ser relacionado os 

quadrados com a imagem fragmentada, nos quais representariam os pixels, mostrando a 

tecnologia como pura invenção humana.  

A beleza da mulher é ressaltada por seu sorriso, apesar de se apresentar um tanto quanto 

forçado, olhar, cabelo solto revelando um espírito mais livre e o título do anúncio. 

Toda essa beleza, assim como a própria tecnologia, é como se criassem um ar hipnótico, 

pelo fundo branco, um olhar profundo e convidativo e principalmente o texto, em posição 



273 
 

paisagem, em contraposição com o anúncio, em formato retrato, podendo representar, que 

você se sente tão convidado e hipnotizado, que vira até a posição da página para prosseguir 

a leitura, já que você não se cansa de olhar.  

As palavras passaram com o tempo a dividir espaço com as imagens, houve ainda mais 

divulgação pela facilidade de criação, registro e reprodução, e são fundamentais na 

transmissão de mensagens, como a insinuação da Beleza nas propagandas acima.  

Chega-se, inclusive, no conceito de iconofagia, proposto por Norval Baitello Júnior (2006), 

no qual ora consumimos as imagens, ora elas nos consomem. Há momentos, que por se ver 

tantas imagens, elas se tornam invisíveis, necessitando de cada vez mais esforços para 

captar a atenção, ou em outros, substituí-se o ser pelo ter, de modo que as pessoas passam a 

desejar, ou imitar, aquilo que lhes são transmitidas, por desejarem estar de acordo com a 

maioria, ou conquistar melhores relações sociais.  

Pode-se perceber pelo tema das peças analisadas que a tecnologia e o virtual conseguem o 

seu espaço e influenciam a cultura e as relações sociais, no qual além de status, o avanço 

tecnológico também proporciona maior mobilidade, com novas fronteiras de tempo e 

espaço, que se enquadram muito bem com um Sujeito Pós-Moderno, que busca sempre 

novas soluções e não tem tempo a perder em meio as suas atividades, às vezes, inclusive, 

anulando sua identidade pessoal.  

Com a divulgação das informações, o homem passa algumas vezes a dar mais valor à 

imagem midiática dos meios de comunicação, em especial à TV, do que a sua própria 

vivência. É facilmente seduzido pelo mundo de imagens a ele apresentadas, incorporadas 

muitas vezes sem uma seleção eficaz. O conhecimento cultural é cumulativo e os 

conteúdos muitas vezes são apenas reciclados, mudando o seu contexto, mas 

permanecendo uma essência já transmitida, como o conceito de Beleza, presente em várias 

peças publicitárias.   

O mundo foi evoluindo, as sociedades se desenvolvendo e se organizando, até chegar a um 

tempo em que o ser está apto a se dedicar a si mesmo, buscar realização e mostrar o que 

pensa. Através do tempo, o homem aprendeu também a registrar sua forma de pensar e 

encarar o mundo, rompendo a barreira do tempo e formando e eternizando sua cultura, esta 
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que de certo modo, contém um vasto repertório simbólico. Hoje em dia estar na moda é 

uma expressão social, assim como o cuidado com a beleza.  

Transcender o tempo é fazer cultura (BAITELLO, 2006, p.143). 

A beleza da mídia é de certa forma uma beleza de provocação ou de consumo: a beleza de 

provocação pode ser considerada um estímulo, um convite a um novo olhar para a arte. 

A beleza do consumo mostra a necessidade de se adquirir por status, a importância, de se 

ter uma beleza e causar admiração nos outros, pertencer a um grupo e destacar-se. Hoje em 

dia, o conceito de beleza não passa a ser unificado, mas com o oferecimento de uma série 

de opções, de vários períodos; misturando e de certa forma conquistando olhares e gostos: 

a mulher fatal ou a delicada; beleza máscula ou simpatia; requinte ou uma maior 

simplicidade, mas sempre buscando o belo ou sendo acompanhados pelo toque da beleza.  

A beleza da provocação é aquela proposta pelos vários 

movimentos de vanguarda e pelo experimentalismo artístico: do 

futurismo ao cubismo, do experimentalismo ao surrealismo, de 

Picasso até os grandes mestres da arte informal e além (ECO, 

2004, p.415). 

O homem perante a sua morte se baseia na imortalidade dos deuses, comparando e 

tentando transmitir o seu corpo como o deles, assim, a sociedade moderna, de certo modo, 

produz e consome suas imagens. 

Na obra abaixo de Ticiano, Amor Sacro e Amor Profano, são apresentadas duas visões de 

beleza, em referência à Vênus: uma mais celeste, enquanto a outra, mais profana.  

 

Figura 3: colunas.digi.com.br/pablo/amor-sacro-amor-profano-amor-total/. Acesso em: 

05/05/2010. 
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O politeísmo da Beleza é mais comum ainda nos dias de hoje e uma das conseqüências de 

se ter um Sujeito Pós-moderno, em constante mudança, que durante o seu desenvolvimento 

convive com várias vertentes, pronto para optar, desenvolver e incorporar os valores que 

considera mais apropriado segundo o seu estilo de vida.  

 

Figura 4: Revista Casa Vogue. N°291. Novembro de 2009. Pág.55. 

A propaganda da Deca, por exemplo, pode ser interpretada como uma alusão à mitologia, 

aos deuses e à eternidade. 

De certa forma, a modelo traz em si uma roupa que sem o ar esvoaçante, pode ser 

comparada com a Vênus do amor Sacro, já a sensação de movimento da roupa, do cabelo e 

toda a sensualidade criada remetem à Vênus do amor profano, duas visões de beleza, uma 

mais atraente e outra mais ―comportada‖, presentes numa mesma mulher. 

A mitologia é citada, mas modificada segundo o contexto. No caso, a mulher apresentada 

gera a sensação de uma deusa moderna, apesar de estar levitando e ter um ar angelical, 

mostra-se bronzeada, com as pernas cruzadas e sandália de salto (adaptações feitas 

trazendo para a imagem mitológica características do padrão de beleza moderno). 

Outro fator que alude para a mitologia é a questão da moldura sem espelho, sendo o reflexo 

da mulher visto pelo próprio teto, através da água, que lembra a questão do reflexo de 
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Narciso, além do slogan, felizes para sempre, recorrendo à eternidade dos deuses e à beleza 

clássica. 

Pode-se também ser observada na peça publicitária, a relação do céu ser mais glorioso, 

importante do que a Terra, pelo fato do chão estar mais escuro e o teto, que remeteria ao 

céu, mais claro. 

Em relação à obra, a Vênus do Amor Profano também está mais relacionada com o céu, ao 

contrário da de Amor Sacro, mais identificada com as coisas terrenas, como castelos, 

construções e componentes ambientais, permitindo ser comparada de certa forma, com a 

superioridade do corpo erótico, sobre o biológico, mais encantador, livre e sedutor.  

Duas visões ou expressões de beleza unidas numa mesma figura feminina, um lado mais 

sensual e provocador, junto com um mais delicado e sereno.  

Percebe-se, por exemplo, desde anúncios antigos, como o do xarope Bromil, o uso de 

testemunhal, no caso, do poeta Olavo Bilac. O testemunhal é uma técnica simples, mas 

constantemente usada, pois passa ao receptor uma maior confiança pela identificação, 

como um conselho, um amigo. 

 

 

Figura 5: www.paularenata.com/downloads/anunantigos.pdf 

Figura 6: Revista Veja. Edição 2162- ano 43 – n° 17. 28 de abril de 2010. Pág.83 

http://www.paularenata.com/downloads/anunantigos.pdf
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Relacionar artistas ou profissionais aos produtos ou serviços, para demonstrar a sua 

qualidade, ou, o mais comum, se associar a quem tenha um perfil compatível com a 

imagem que a marca deseja transmitir ainda surte efeito nos dias de hoje. 

Hoje, divulgam-se vários segmentos, como no caso do anúncio acima da Nextel, com a 

participação de Herbert Viana. Nova diagramação, linguagem mais livre, coloquial e 

adaptada ao público-alvo, mas a base chega a ser a mesma dos anúncios inaugurais, 

aproveitando-se da credibilidade do artista, ou seja, adequando-se às imagens do contexto 

atual, para a promoção de produtos, buscando cada vez mais mercado e aceitação. 

Assim, os arquétipos, símbolos e técnicas, renovam-se em resposta a cada contexto, mas 

ainda possuem a mesma essência.  

As mulheres, por exemplo, foram conquistando cada vez mais no avançar do tempo seus 

espaços, realizando novas funções, tendo novos objetivos pessoais e profissionais, com 

busca de igualdade e formação de novos vínculos familiares. 

O arquétipo que representa este poder feminino e a sensualidade sempre existiu, mas se 

adequando ao período correspondente. Com o desenvolvimento da propaganda nas 

primeiras décadas do século XX, a mulher passa a ser vista como mercado consumidor, ou, 

símbolo de atração à atenção do público masculino.  

 

Figura 7: www.propagandasantigasw.blogger.com.br. Acesso em: 03/07/2010. 

http://www.propagandasantigasw.blogger.com.br/
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Ainda não se tinha na época foco e estudos relacionados aos malefícios do cigarro e 

consequentes efeitos nocivos à saúde. O cigarro é apresentado como um dos símbolos do 

poder feminino, sempre com sensualidade, além de estar também relacionado à questão da 

liberdade e da conquista, com a representação de uma mulher bem-sucedida, apoiada no 

lado da direção do veículo, como exemplo de quem é capaz de conduzir e guiar a própria 

vida, com status, conquistas e poder.  

Hoje, com o conhecimento do efeito do cigarro, sua divulgação não é mais realizada, mas 

foram achadas novas formas de se utilizar o arquétipo de todo o poder feminino e como ele 

é encarado nos dias de hoje. 

 

Figura 8: Revista Veja. Edição 2162- ano 43 – n° 17. 28 de abril de 2010. Pág.15. 

Exemplo da nova forma de expressão do poder feminino, pode ser visto na propaganda 

acima da H‘Stern, no qual cada vez mais a mulher tem o conhecimento do poderio da 

feminilidade e da busca da expressão de si, nos acessórios que usa ou beleza que transmite, 

já que cada vez mais torna-se importante a questão do ter sobre o ser, além da necessidade 

de aceitação social, status e relações que a imagem pode enfatizar. 

As questões dos anúncios de oportunidade também possuíram base desde o início da 

propaganda no Brasil e até hoje são comuns aproveitando-se de datas, eventos, notícias e 

mudanças.  

Conclusão 

Os meios de comunicação oferecem formas de entretenimento e de informação. A 

publicidade atrelada, busca promover marcas, serviços e produtos, satisfazendo as 

necessidades de seu público-alvo. 
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O público geralmente reconhece de forma mais fácil, ou está mais acostumado a gerar uma 

resposta positiva, quando o que lhe é apresentado, já são valores da sua cultura, ou algo 

que lhe desperta interesse. 

Utilizar padrões, símbolos e arquétipos não podem ser considerados como negativos, e sim, 

apenas quando utilizados em excesso, destruindo culturas por citar outras como superiores, 

ou quando se criam barreiras pessoais. 

Estimular ou sugerir podem ser bem diferentes do que dizer que algo é superior. A 

publicidade necessita buscar sempre novos conceitos criativos, que saibam mostrar valores 

culturais de formas diferentes, com um novo olhar. Repetir não significa falta de 

criatividade, pelo contrário, desperta a necessidade de ser eficiente para dizer o que já foi 

dito de forma nova. Criar o novo, tendo base e seguindo princípios, ou seja, trabalhando 

padrões ou mitos em suas essências, adaptando-os ao contexto atual. 

Incorporar em meios de comunicação de grande alcance ou circulação, referências de 

movimentos artísticos e anúncios de oportunidades, por exemplo, são formas de se passar 

informação ao mesmo tempo em que enriquece o repertório cultural de mentes atentas.  

A publicidade para ser criada se baseia nos valores da cultura de certos grupos, em 

determinado tempo. A cultura é um dos reflexos da identidade, dos conceitos e das 

idealizações, e como o Sujeito Pós-moderno, tem identidades fragmentadas e em 

construção, a publicidade trabalha não com uma visão absoluta, mas explora as diferentes 

possibilidades e caminhos na arte da comunicação, recorrendo a padrões, símbolos e 

arquétipos, mas sempre adequando ao contexto e à necessidade de se atingir pessoas cada 

vez mais qualificadas e questionadoras, além de conscientes do  poder de criar e interpretar 

linguagens.  

Percebe-se que no decorrer do tempo, como exemplo, na história da arte, que um 

movimento artístico seguinte, sempre busca uma ruptura ou novos olhares para o que era 

apresentado. Essas mudanças são importantes para mostrar o pensamento da época e se 

adequar às mudanças econômicas, políticas e/ou sociais.  

A arte acompanha as mudanças, mas vale lembrar que às vezes, movimentos retomavam 

conceitos anteriores, como o Neoclassicismo, em relação aos ideais clássicos, 
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acrescentando novas percepções e enquadrando-os ao contexto da época, como no caso 

neoclássico, a arte do período revolucionário do século XVIII.  

Da mesma forma, deve-se entender a repetição publicitária. É uma maneira de se basear em 

exemplos ou ideais anteriores e usá-los como base, apenas oferecendo um novo visual, 

layout ou modo de exibição, mas mantendo-os eficientes. O que dará a eficácia é o 

conceito criativo que transforma o simples e o conhecido, no surpreendente. Aquele que 

faz uma releitura e torna a criação única e memorável.  

Assim, a publicidade gera expressão da cultura, sendo capaz de encantar, informar e 

promover, ainda mais pelo modo publicitário, que se alia com a grande capacidade dos 

meios de comunicação de interação e as relações e o entretenimento cada vez mais 

mediado pela tecnologia, propiciando maior contato com o que é exposto via essas mídias, 

além das possibilidades de cada vez novas descobertas de espaços criativos para a 

publicidade, que correspondam aos hábitos midiáticos do público-alvo. 
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As características do Jornalismo Universitário¹  

 

Autor: Lucas Rossi 

Orientado por André Santoro 

 

Apoio: PIBIC Mackenzie/ MackPesquisa 

 

Resumo 

O estudo pretende entender o poder e as principais características da comunicação interna 

produzida nas organizações. A comunicação interna é um canal essencial de comunicação 

com os membros da instituição. Para estudar o quão importante esse canal é para a 

instituição, publicações produzidas dentro das universidades foram escolhidas, uma vez 

que alcançam um público complexo. 

 

Palavras-Chaves: comunicação interna; universidade; comunicação; publicação 

organizacional; jornais universitários. 

 

Introdução 

―As características do jornalismo universitário‖ traça um panorama das 

propriedades do jornalismo organizacional quando presente dentro da instituição 

universidade - chamado pelo estudo de jornalismo universitário. O projeto surgiu da 

necessidade de entender como essa vertente do jornalismo interage com seus diferentes 

públicos e com a complexidade da estrutura Universidade. 

Jornalismo organizacional é a produção de conteúdo informacional que pretende atender 

ou ao público interno ou externo de uma instituição. Esse tipo de produção serve 

__________________________ 

 

¹ Trabalho apresentado durante a IV Jornada de Iniciação Científica – Mackenzie São 

Paulo. Trabalho apresentado na 63ª Reunião Anual da Sociedade para o Progresso da 

Ciência (SBPC), entre os dias 10 e 15 de junho. 
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como instrumento para promover a imagem dela junto a esses públicos. Por público interno 

compreenda todos aqueles diretamente ligados à instituição. Já o externo engloba aqueles 

que circundam a instituição. O primeiro é aquele cuja relação está atrelada diretamente 

com o grupo que compõe a instituição em sua forma mais sólida. Essa comunicação que 

ocorre dentro das empresas tem como objetivo fazer com que todos se sintam pertencentes 

ao grupo, sendo assim, o jornalismo organizacional pretende e deve informar seus 

participantes a um grau que esses vejam refletido no conteúdo parte de sua atuação. 

Dentro do ambiente universitário, o público que essa comunicação tocará não se 

configura, claramente, como público interno ou externo. Nesse ponto, não se trata da esfera 

dos funcionários, fornecedores ou profissionais ligados à instituição, e sim aos alunos. Esse 

tipo de publicação, quando dentro da instituição universitária, perde a configuração 

tradicional da comunicação organizacional para ter ares, muitas vezes, de difusor da 

produção acadêmica. Isso também transforma o periódico, que deixa de ter um 

enquadramento como o das produções organizacionais comuns. 

Nessa complexa rede de conexões na qual está inserida a universidade, uma 

publicação de cunho informativo serve para unir as diferentes áreas. É no campo 

informativo que os diversos públicos encontram-se. Por isso a importância desse tipo de 

publicação para instituição. Sem contar que esse tipo de conteúdo é que viabiliza a conexão 

entre instituição e indivíduos que a compõe. 

 

Para compreender como o jornalismo organizacional, nada melhor do que Torquato 

do Rego Gaudêncio (1987) e Margarida Maria Krohling (1997) para comporem a estrutura 

base do estudo. É Gaudêncio quem ilumina a composição teórica sobre a produção de 

conteúdo organizacional e sua importância para a instituição. Enquanto Krohling teoriza a 

comunicação organizacional e dá substância para compreender sua complexidade. 

Para Krohling comunicação organizacional é o relacionamento entre as partes da 

organização. 

"A comunicação organizacional é considerado como um processo 

dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o 

meio ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se 



285 
 

conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional 

pode ser vista como o fluxo de mensagens dentro de uma rede de 

relações interdependentes" (1997, p. 68). 

Por esse prisma, é necessário entender que a produção de conteúdo institucional com 

características de jornalismo visa ter credibilidade a qual a instituição pretende divulgar. A 

comunicação organizacional trabalha, prioritariamente, com a imagem da instituição 

perante seus públicos estratégicos. Logo, quanto mais verdadeiro o conteúdo parecer, mais 

positiva a imagem da empresa será refletida. 

José Marques Melo, no prefácio de Jornalismo Empresarial (Torquato, 1987) 

explica que jornalismo organizacional, em sua face empresarial, é produzido para que, 

além da imagem, faça com que seus públicos conservem o sentimento de pertencer àquela 

instituição. 

"O Jornalismo Empresarial é uma das facetas dessa ação coordenada 

que entrelaça os segmentos produtivos, mobiliza os empregados e 

suas famílias em torno das organizações complexas, procurando criar 

um sentimento de comunidade." (1987, p. 9) 

Isso mostra como os conteúdos produzidos pelas instituições não pretendem ser 

apenas informativos, como muitas vezes podem parecer. Há uma estratégia de fortalecer a 

imagem da instituição. Para isso, lança-se mão de várias ferramentas comunicacionais, 

entre elas a produção de publicações organizacionais. 

Um dos objetivos desse tipo de produção é justamente fidelizar o público à 

instituição. Os públicos internos e externos devem reconhecer a imagem da instituição. 

Essa, por sua vez, é fortalecida e seus públicos a tomam como diretriz para suas ações do 

cotidiano dentro da instituição. Ao fidelizar os públicos internos e externos, além de 

intensificar o sentimento de pertencimento, a instituição faz com que eles passem a 

divulgá-la de forma positiva. 

O discurso das publicações organizacionais pretende ir de encontro com o que seus 

leitores acreditam, assim é formado um vínculo entre instituição e individuo pertencente a 

ela. Essa relação, que tenta equilibrar os interesses de ambos lados, faz com que as partes 
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se relacionem e assim criem o público que as organizações buscam ter para difundir sua 

imagem. 

O sentimento de pertencimento entre os indivíduos de uma organização faz com 

que eles tornem-se porta-vozes indiretos e não-oficiais dela. Ou seja, a organização deixa 

de ter apenas uma pessoa ou um grupo seleto que pode falar pela empresa. Quando a 

organização tem estruturas coerentes e uma comunicação integrada sólida, qualquer 

individuo passa a ser uma pessoa habilitada para falar pela e sobre a empresa.  

A comunicação organizacional deve gerar confiança e credibilidade entre os pares 

da instituição. Isso estimula posturas de comprometimento junto a ela e cria um clima 

favorável ao desenvolvimento da mesma. Assim como dos próprios indivíduos. 

Ações coordenadas de comunicação têm o poder de interligar, de forma sólida, 

todos os segmentos e indivíduos da instituição, e isso cria, além do sentimento de 

pertencimento, uma sensação de comunidade. O efeito é a intensificação da dinâmica de 

satisfação por pertencer àquela instituição. O público interno é um público multiplicador. 

Engajá-lo na organização, ou seja, dar a ela a informação antecipadamente às suas 

expectativas, o que fará com que seus conflitos junto a organização sejam prevenidos. 

A universidade é um sistema social, se fatores, isto é, seus papéis, estruturas 

hierárquicas, normas, crenças e atitudes, forem conhecidos, o sistema será conhecido, 

portanto a comunicação dentro do sistema terá um fluxo melhor. 

A comunicação institucional tem o poder de trazer os membros da organização para 

uma ação participativa em relação às ações da organização como um todo. Para tal é 

preciso que haja uma relação dessa comunicação com a identidade corporativa, que está 

relacionada aos valores e crenças atribuídos à organização, que gera significado da 

empresa ao seu público interno e externo. 

É a partir do elemento informação que o membro da instituição poderá tornar sua 

participação dentro da mesma mais ativa e sólida. A transparência nessa informação 

provoca uma satisfação do membro ao passo que este percebe que faz parte, integralmente, 

da instituição, por saber de tudo. Sem contar que ao divulgar os acontecimentos relevantes, 

os membros legitimam a organização. Por isso a credibilidade do veículo de comunicação 

organização se faz tão importante. 
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Pouco se sabe através da mídia convencional sobre a produção intelectual dos 

centros de produção do conhecimento. Por isso, fazer com que seus membros transformem-

se em divulgadores indiretos, estabelece conexões entre o conhecimento emanado da 

universidade para a sociedade. 

Outra face a ser observa na produção de conteúdo institucional é em relação ao 

desenvolvimento do grupo. David Kenneth Berlo (1999), explica a importância da 

oportunidade de comunicação entre as partes. 

―[...] podemos dizer que a disponibilidade da comunicação aumenta 

a probabilidade do desenvolvimento social. À luz disso, podemos 

predizer que a organização social há de ser mais ampla, mais 

complexa, entre as pessoas que têm oportunidades adequadas de 

comunicação [...]‖ (1999, p. 155). 

A instituição universitária, ao assumir a comunicação organizacional como uma de suas 

ferramentas de comunicação, faz com que as interações e, por conseqüencia, sua produção 

intelectual aumente. Por isso, tratar da comunicação organizacional de forma estratégica 

dentro do ambiente universitário é assumir um dos principais papeis desses ambientes. Isso 

porque a universidade é constituída por três pilares básicos: a extensão, o ensino e a 

pesquisa. A partir do momento em que as interações entre elas aumenta, o grau de 

desenvolvimento do ambiente universitário também aumenta. 

O ambiente universitário é, por excelência, fragmentado. O próprio currículo 

educacional, tanto quantitativamente como qualitativamente, não compõe uma unidade 

única. A comunicação interna, então, tem de unificar esses campos do saber para que os 

indivíduos da organização tenham uma visão global da instituição. 

Os principais assuntos abordados pelas publicações organizacionais têm relação 

com a própria organização. Porém, recebe bastante destaque as áreas culturais. 

O tipo de conteúdo produzido nessas instituições tem as características básicas do 

jornalismo. Por definição de noticia, tomaremos Nilson Lage (2002) como referencial.  

"Do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo 

moderno, como o relato de uma série de fatos mais importantes ou 
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interessantes; e de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou 

interessante.‖ (LAGE, p. 16) 

Ao observar um jornal universitário, vê-se claramente a estrutura apresentada por Lage 

(2002). A diferença fica por conta do assunto abordado. A temática principal desse tipo de 

publicação, assim como em jornais organizacionais, é sobre a própria instituição. Essa 

abordagem é uma configuração óbvia, afinal o jornalismo organizacional pretende fazer 

com que as partes da instituição se relacionem. 

 O caráter de importância do conteúdo e interesse do público pelas 

notícias da organização estão de acordo com a produção informacional das organizações. 

As avaliações empíricas de relevância da informação devem ser levadas em conta na 

produção do conteúdo informacional da instituição. São elas a proximidade, atualidade, 

identificação e ineditismo.  

Em relação à divisão estrutural das redações, o jornalismo organizacional possui 

enquadramento muito parecido com os de jornais tracionais. Ou seja, redações com 

estrutura de comando vertical, onde existem redatores-chefes, editores e repórteres. Essa 

estrutura, na instituição, ainda tem uma relação com o departamento de comunicação ou 

relações institucionais, logo existe um diretor da área acima da redação. 

Perante às características básicas da comunicação de massa atribuídas a Otto Gorth 

(REGO, 1987, p. 35), que são atualidade, periodicidade, universalidade e difusão, o 

jornalismo universitário configura-se como comunicação de massa. As publicações 

organizacionais têm essas características, porém reduzidas ao ambiente que a organização 

atua. É claro que o alcance da informação organizacional tem relação direta com a 

quantidade de membros que ela encontra. Porém a heterogeneidade está presente, afinal as 

organizações são compostas por membros com níveis intelectuais, interesses e atitudes 

distintas. A questão da atualidade está diretamente ligada ao tempo que a informação 

precisa para encontrar todos os membros da instituição, ou seja, a atualidade da notícia 

organizacional tem um tempo que acontece somente dentro da empresa – é claro que, se 

essa notícia tem relevância para o meio externo, o tempo será o mesmo do ambiente fora 

da organização. A difusão, quando bem estruturada, consegue alcançar todo e qualquer 

membro dessa instituição. A periodicidade aparece em intervalos pré-determinados pela 

organização. Por fim, a universalidade, tem componentes que também vão de encontro 
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com o ambiente da organização, uma vez que a amplitude da informação depende vai de 

interesse e da área em que a organização atua. 

As informações produzidas pelas organizações devem levar em conta o rompimento 

da rotina, da ordem natural dos acontecimentos. Por isso, o conteúdo das publicações 

devem conter fatos que sejam distintos dos já presentes no cotidiano do individuo 

institucionalizado. 

Pode-se afirmar que a comunicação organizacional é um campo dos media que liga, 

nesse caso, os diversos setores da organização. Em um ambiente universitário, esse campo 

é formado, justamente, pelos já citados três pilares que regem a universidade. Dentro da 

instituição a notícia perde, de certa forma, a característica de refletir a realidade para trazer 

assuntos que interessem, principalmente, quem a produz. 

"[...] a notícia institucional deixa de ser um simples "espelho 

da realidade" [...] e passa a ser encarada como um processo 

de interação social e de uma série de negociações." (2006, 

DUARTE, p. 141) 

Dentro das instituições, a informação, geralmente, flui de forma vertical. Logo, faz-se 

necessário uma publicação interna para que os membros possam se relacionar, mesmo que 

apenas no campo ideal, com todos os setores. Aliás, a comunicação interna surge para 

valorizar o dialogo entre partes que antes não se comunicavam (como chefes e 

subordinados). 

Com esse perfil, o jornalismo institucional cumpre o papel de trazer os fatos que 

acontecem dentro do ambiente em que os leitores estão inseridos para criar neles a 

sensação de segurança, controle e confiança e assim dar a eles o sentimento de 

percentimento àquela instituição, mesmo sem fazer parte dos processos que não estão ao 

seu alcance. 

Jornalismo universitário é por essência comunicação interna. Por mais que alcance 

a comunidade que circunda a instituição, a produção de conteúdo informacional dentro da 

universidade pretende falar apenas com o público que freqüenta, de forma regular, a 

instituição. 
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Quando aplicada à universidade, a comunicação organizacional perde a divisão 

clássica de interna e externa, isso por que as publicações têm caráter de comunicação 

mista, ou seja, interna e externa, uma vez que o público-alvo desses conteúdos alcança 

tanto os membros pertencentes como a população em geral, que está fora do limite da 

instituição como os membros da instituição. A universidade tem caráter misto pois a 

relação da instituição, que gera o conhecimento, com a sociedade, que fomenta essa 

produção, é muito grande. 

O ambiente universitário, além de ser fragmentado, tem uma forte relação com o 

meio entorno dele. Muitas vezes esse processo acaba por ser deixado de lado. Entretanto a 

universidade deve integrar sua capacidade de elaboração do conhecimento com seu meio. 

Não só porque é desse meio que surgem a necessidade e o alimento para a produção 

científica, mas também é porque esse meio depende da universidade para se transformar e 

estabelecer mudanças em sua estrutura. 

―Esse é o desafio: estabelecer conexos entre o conhecimento 

emanado da Universidade e a sociedade que espera por ele 

para melhorar sua qualidade de vida [...]‖ (PORCELLO, 

2000) 

A universidade faz parte do grupo de instituições sociais que integram o individuo a sua 

comunidade. Por isso a necessidade de a Universidade informar suas ações à sociedade. 

Para tal, utiliza-se dos departamentos de comunicação, com a assessoria de imprensa como 

ferramenta comunicacional. É o assessor que exercerá o papel de abrir os muros das 

organizações para o mundo. Pensar a comunicação de forma estratégica é pensar que ela 

capaz de mover os símbolos da organização para pessoas e grupos. 

É necessário estar-se alerta ao fato de que no momento da publicação de uma ocorrência 

institucional para a imprensa, a visibilidade da organização fora de seus limites estará 

intensificada. Se o público interno não estiver informado dessa ocorrência, isso gerará um 

mal estar que levará tempo para ser remediado. Essas questões podem afetar tanto a 

imagem pública como a interna da organização. 

A comunicação institucional abrange diversas plataformas, além do jornal. Pode ser 

feita através de cartazes, boletins, vídeos, intranet e muitos outros. Entretanto, muitas 
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organizações utilizam-se do jornal como meio por serem de fácil produção e alta 

visibilidade, além da acessibilidade. 

 

 

Metodologia 

O estudo analisou a estrutura e características de três publicações universitárias a 

fim de descobrir as características fundamentais do jornalismo organizacional em sua 

atuação na estrutura universitária. As publicações escolhidas para análise foram o Jornal da 

USP, a Folha Universitária e o PUC em Notícias, respectivamente jornais da Universidade 

de São Paulo, da UNIBAN e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A escolha 

das três publicações contemplou as três formas mais representativas do cenário 

universitário brasileiro: universidade pública, privada e confessional, respectivamente. 

Tanto o Jornal da USP como a Folha Universitária são semanais, enquanto o PUC 

em Notícias é quinzenal. Para que houvesse uma equidade nos resultados da pesquisa, 

foram contabilizados dez exemplares corridos das publicações para análise. O recorte 

reflete a produção de forma integral, pois, quando analisado o período de seis meses 

seqüenciais, ficou claro que os jornais não diferiam muito seu conteúdo apresentado, muito 

menos sua abordagem ou temática. A escolha pelos exemplares seguidos foi uma opção 

para análise da ocorrência de alguma relação entre as publicações, o que não acontece. 

Nessa análise, foram calculadas quantas notícias em cada um dos exemplares das 

publicações tinham relação com a instituição referente. Isso oferece uma noção de quanto 

do conteúdo produzido está diretamente relacionado com a universidade, o que prova se a 

publicação tem perfil de comunicação interna ou perfil de publicação informativa, sem 

conexões, além das nominais, com a instituição. Nesse contexto, informações sobre 

eventos culturais, passatempos, ou tirinhas não foram contabilizados. Foram apenas 

analisados os conteúdos de produção informativa. 

Os resultados foram tabulados e geraram números absolutos que foram, para melhor 

entendimento, transformados em porcentagem. Os números foram comparados entre eles 

para que houvesse uma análise sobre se, dependendo do tipo de instituição que produz o 

conteúdo, existe diferença na abordagem das publicações. 
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Para a análise qualitativa da produção de conteúdo nas publicações universitárias, 

duas frentes foram analisadas. A primeira foi o envio de um formulário com vinte e duas 

perguntas que tinham como bases o questionamento sobre as estruturas institucionais, os 

recursos financeiros, a estrutura da redação, a audiência e a história da publicação. Os 

pontos levantados pelo formulário abrangeram de forma ampla o ambiente das redações. A 

segunda frente foi a leitura integral das publicações analisadas quantitativamente, na fase 

anterior. Essa segunda frente pode ponderar o jornal de forma global, sem que houvesse 

divisão se tinha ou não conexão com a instituição publicadora. Tal análise possibilitou 

entender como as redações abordam os temas que publicam.  Sendo assim, ao final de cada 

publicação, era feita uma análise se os conteúdos permitiam uma conclusão se a publicação 

tinha características de comunicação interna ou informativa. 

Como durante o estudo, o foco centralizou-se na estrutura dos jornais universitários 

no seu âmbito de conteúdo e relevância para a estrutura organizacional da universidade, ao 

invés de enfatizar sua produção, que reflete no produto final e conseqüentemente é 

analisado quando seu conteúdo é estudado. 

Resultados e Discussões 

Para melhor entendimento do ambiente, estruturas e dinâmica no quais os jornais estão 

inseridos, foi enviado um questionário a cada um dos responsáveis pelas publicações. As 

respostas foram comparadas para que cada item fosse entendido de forma universal e não 

apenas institucional, isto é, as características da comunicação organizacional no ambiente 

universitário e não em cada publicação. Imprescindível informar que o formulário enviado 

continha vinte e duas questões que estão respondidas nos onzes tópicos a seguir. 

 setor da instituição no qual a redação está ligada. 

Todas as redações têm uma conexão com os setores de comunicação da instituição. A 

redação da Folha Universitária, da UNIBAN, responde diretamente ao Conselho de 

Comunicação da universidade, órgão interno responsável pelo desenvolvimento e controle 

da imagem institucional, junto aos públicos interno e externo. Já o PUC em Notícias está 

ligado ao Núcleo de Jornalismo e Assessoria de Imprensa da Divisão de Comunicação da 

instituição. O Jornal da USP faz parte da Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria 

de Comunicação Social da Universidade de São Paulo. Essa ligação das redações com os 
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departamentos de comunicação demonstra que os jornais produzidos dentro do ambiente da 

organização universitária têm caráter de comunicação interna, uma vez que são feitos por 

setores das organizações responsáveis pela comunicação dessas com o ambiente interno e 

externo.  

 

 influência da instituição na elaboração de pautas 

Na PUC, toda a comunidade pode sugerir pautas para o jornal, porém a definição dos 

assuntos que serão tratados cabe à equipe da redação. Na UNIBAN, a redação tem total 

liberdade na escolha das pautas. Entretanto, existe uma cobrança por parte do Conselho de 

Comunicação que pede para que os acontecimentos internos que envolvem toda a 

organização tenham atenção.  Na USP, há solicitações da instituição, que normalmente são 

atendidas porque são do interesse do público do periódico. A influência das instituições na 

elaboração das pautas demonstra como aquelas estão diretamente no comando da 

publicação. Esse comando é legítimo, uma vez que as publicações são parte da estratégia 

comunicacional das instituições para entrar em contato com seus membros. Essa estratégia 

demanda um permanente acompanhamento da organização sobre sua imagem. 

 

 poder de veto de uma pauta pela instituição 

Na USP, a direção da instituição pode vetar uma pauta, pois é a organização institucional a 

responsável, em última instância, pelo jornal. Entretanto, na prática, não existe essa 

interferência. Na PUC, a gestão da Universidade acompanha de perto produção do 

periódico, por se tratar de um jornal institucional, porém não isso não, necessariamente, 

gera vetos por parte da instituição. Na UNIBAN, uma vez que o jornal é um veículo 

interno de uma Instituição de Ensino Superior (IES), existe o cuidado para a imagem da 

Universidade não seja comprometida. Sendo assim, é raro uma interferência que 

comprometa o trabalho desenvolvido pelo jornal, sem contar que a redação diz usar o bom 

senso na elaboração de pautas. Mesmo que não haja veto de uma pauta por parte da direção 

da instituição, as redações fazem esse papel, afinal são ambientes institucionalizados, logo 

também são responsáveis por manter a imagem da instituição. 
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 visão da instituição sobre essa forma de comunicação 

Todas as instituições acreditam que a comunicação interna é essencial para o sucesso da 

imagem, o que prova que os recursos destinados a esse tipo publicação geram resultados 

imagéticos. A PUC acredita que, junto a outras formas de comunicação (site, boletins, 

redes sociais, TV institucional), as ações de comunicação institucional são imprescindíveis 

no relacionamento com os públicos internos e externos. A UNIBAN vê a comunicação 

dentro da instituição como importantíssima e primordial para o contato com alunos. 

Acredita que o periódico ajuda na formação de nossos. A Folha Universitária aborda 

assuntos pertinentes aos alunos de toda a instituição e sempre tenta utilizar, como fonte das 

matérias, os mestres e doutores da organização. A universidade ainda conta com um 

informativo institucional encartado no jornal (Diário Oficial) com informações de conteúdo 

normativo, institucional e orientativo, advindo dos setores superiores da Universidade. A 

USP considera essa forma de comunicação muito importante e fundamental, de acordo 

com seu planejamento estratégico, que prioriza a comunicação da Universidade com a 

sociedade.  

 

 origem do recurso para manutenção da publicação 

Todos os jornais contam com recursos financeiros da própria instituição, não com renda 

publicitária. Na PUC é a Fundação São Paulo quem mantém, na UNIBAN o recurso é 

mantido pela própria universidade. E os recursos do Jornal da USP vêm do Orçamento 

anual da USP. 

 

 composição da equipe responsável pela publicação? 

Os ambientes que produzem as publicações internas das instituições são profissionalizados, 

ou seja, todos os envolvidos são tem alguma formação compatível com a produção de 

comunicação. Esse dado prova a necessidade de a comunicação interna ser produzida por 

indivíduos capazes de pensá-la como ferramenta estratégica para a gestão da imagem 

institucional. O PUC em Notícias tem uma equipe de quatro pessoas, todos jornalistas. 

Sendo que três se formaram na própria PUC. A publicação é composta por um é editor e 

três repórteres. A publicação não conta com estagiários, mas frisa que quando há, são 
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sempre da própria instituição. A Folha Universitária tem nove funcionários. Dois editores, 

três repórteres e um estagiário. De toda equipe, cinco pessoas são formadas pela própria 

instituição, e o cargo de estagiário é preenchido por uma aluna que estuda Comunicação 

Social, com ênfase em jornalismo, na própria universidade. A publicação da USP tem em 

sua redação dezenove pessoas. Quatro são editores (um de Fotografia, um de Arte, um de 

Texto e uma de Agenda Cultural), quatro são repórteres e um estagiário, esse estudante da 

própria universidade. Dos dezenove integrantes da redação, apenas uma pessoa é formada 

pela própria USP. Todos os envolvidos na produção das três publicações são remunerados. 

 

 seções na qual a publicação é divida  

As divisões contemplam o ambiente institucional e, como de costume nas publicações 

internas, trazem o ambiente extra-organizacional com parte do conteúdo, como assuntos 

culturais, por exemplo. Tanto o jornal da UNIBAN e como o da USP contam com sete 

seções. A Folha Universitária tem as seções de Carreira&Mercado, UNIBAN Brasil, 

Reportagem da Semana, Entrevista, Cultura, Classificados e Entretenimento. Já o Jornal da 

USP conta com as seções de Editorias de Opinião, Internacional, Nacional, Pesquisa, 

Especial, Cultura e Geral. No caso do PUC em Notícias, não há seções fixas, além do 

editorial. A última página costuma ser para assuntos de comportamento ou interesse 

cultural (peças no Tucá, teatro da universidade, e lançamentos de livros, por exemplo). As 

outras páginas do jornal são dedicadas a assuntos institucionais, pesquisas, notícias do 

cotidiano, eventos, entrevistas etc. 

 comunicação entre o leitor e a redação 

A comunicação interna é um canal com os indivíduos da instituição, porém, a partir do 

momento que esse canal é aberto, há necessidade de levar em consideração que seus 

usuários (leitores) demandarão um canal direto com a publicação. As comunicações 

institucionais não investem nesse recurso, pois a entendem com um canal de emissão e não 

de interação. As publicações da PUC e da UNIBAN não contam com cartas de leitores, por 

exemplo. A primeira tem sua comunicação com os leitores através de um e-mail, no qual 

sugestões de pautas e criticas podem ser feitas, e por um blog que tem todas as matérias 

publicadas e contam com espaço para comentários. A publicação da UNIBAN também 
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conta com um blog e com um sitio eletrônico do jornal que servem como canal para a 

comunicação entre a redação e os alunos ou interessados. O Jornal da USP conta com 

espaço para cartas de leitores, entretanto não é regular, pois não recebem um elevado 

número de mensagens. O público leitor pode contatar a redação via telefone ou correio 

eletrônico. Sem contar que a redação é um espaço aberto às visitas, tanto de alunos como 

professores. 

 

 tiragem líquida da publicação (números de exemplares impressos) e total de 

leitores (quantidade de pessoas que leem) 

As publicações organizacionais abrangem um público de tamanho diretamente relacionado 

à instituição. Como não há demanda por receita de capital publicitário, as publicações 

apenas se interessam pela difusão, ou seja, pela capilarização do jornal. O PUC em notícias 

tem uma tiragem de dois mil exemplares, com previsão de ampliação para o primeiro 

semestre de 2010. Todos os exemplares impressos são distribuídos, e a instituição acredita 

que cada exemplar seja lido por, no mínimo três pessoas, o que alcançaria um universo de 

seis mil leitores. O Jornal da USP tem tiragem de vinte mil exemplares e calcula cerca de 

cem mil leitores. A UNIBAN tem a maior tiragem de todos os veículos pesquisados nesse 

estudo: são 30 mil exemplares, que alcançam, segundo a universidade, 60 mil pessoas, uma 

média de dois leitores por exemplar. 

 necessidade da existência da publicação 

A PUC-SP sentiu a necessidade de a instituição divulgar suas atividades e pesquisas 

científicas. Com a nova gestão em 2009, os veículos de comunicação interna foram 

reformulados e renomeados, o que costuma acontecer a cada nova gestão de reitoria. A 

UNIBAN, há treze anos, percebeu que com o aumento do número de alunos, tornou-se 

necessário a divulgação para a comunidade acadêmica dos fatos que ocorriam 

internamente. Atualmente, a Folha Universitária evadiu o muro institucional e passou a 

distribuir distribuímos o jornal para diversas universidades, bibliotecas, departamentos 

públicos. Na USP, a reitoria da universidade, em 1985, sentiu a necessidade de que um 

órgão de comunicação ampliasse a relação da instituição com a sociedade, então criou o 

Jornal da USP. As instituições, ao refletir sobre uma forma comunicação interna, 
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demonstram uma necessidade de contato com seu público. Essa demanda institucional não 

necessariamente tem relação com um problema na organização. A relação está em 

aproximar os campos da universidade e seus membros. 

 

 

Para provar que as publicações têm realmente cunho de comunicação interna, foram 

analisados onze exemplares corridos de cada publicação. Na análise foram contabilizadas 

apenas os conteúdos de cunho informativo. 

Junto com esses dados, foram relacionados os conteúdos. Mais precisamente os assuntos 

abordados nas publicações.  

Dentre as publicações a com maior grau de conteúdo relacionado à instituição é o PUC em 

Notícias. Com 96,56% do conteúdo voltado a assuntos institucionais e apenas 3,44 para 

conteúdo diverso, a publicação da Pontifica Universidade Católica de São Paulo é um 

exemplo concreto de que as publicações universitárias são comunicação interna. No seu 

conteúdo, a grande parte das notícias são relacionadas com membros da instituição. Mesmo 

que as notícias abracem ambientes externos à instituição, há alguma citação a um membro 

da organização. 

PUC em Notícias 

Exemplar 

analisado 

Relação com a 

instituição Conteúdo diverso 

edição 8 24 2 

edição 9 23 0 

edição 10 16 0 

edição 11 17 1 

edição 12 17 2 

edição 13 15 1 

edição 14 22 0 

edição 15 16 0 

edição 16 18 0 

 - 168 6 
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Total de notícias contabilizadas: 174  

Relação com a PUC: 96,56% 

Conteúdo Diverso: 3,44% 

 

A Folha Universitária, da UNIBAN, entre as três publicações estudadas é a que tem, em 

seu cesto de conteúdo, a maior porcentagem de conteúdo diverso, 49,61. O conteúdo 

relacionado à instituição abarca 53,39% da publicação. A publicação da UNIBAN tem em 

seus conteúdo uma parte considerável sobre carreira e assuntos que interessem os membros 

da instituição. Tal foco, demonstra uma preocupação da organização em manter seus 

indivíduos não só informados sobre ela própria, mas sobre o mundo que envolve, 

externamente, seus membros.  

 

Folha Universitária 

 

 

Total de notícias contabilizadas: 103 

Relação com a PUC: 53,39% 

Exemplar analisado 

Relação com a 

instituição 

Conteúdo 

Diverso 

edição 412 6 5 

edição 413 8 3 

edição 414 6 5 

edição 415 5 5 

edição 416 4 6 

edição 417 5 5 

edição 418 7 4 

edição 419 5 5 

edição 420 5 5 

edição 421 4 5 

- 55 48 
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Conteúdo Diverso: 49,61% 

 

O Jornal da USP é a publicação que apresenta maior espaço dedicado ao conteúdo de 

divulgação acadêmica. Encontra-se muitos artigos redigidos por acadêmicos da instituição, 

que é um dos focos da publicação. Os acadêmicos são, por excelência, parte da instituição. 

Então, a publicação, que tem 92,48% de seu conteúdo relacionado à instituição e 7,52% a 

conteúdo diverso, tem seu foco na divulgação do ambiente interno para seus membros. 

Como a USP é uma organização de referencia, mesmo para a imprensa, muito de seu 

conteúdo está relacionado a projetos relacionados com o ambiente externo. A publicação 

trata desses assuntos com bastante foco na instituição.  

 

Jornal da USP 

Exemplar 

analisado 

Relação com a 

instituição Conteúdo Diverso 

edição 873 15 2 

edição 874 16 2 

edição 875 16 1 

edição 876 26 2 

edição 877 11 0 

edição 878 13 1 

edição 879 11 0 

edição 880 21 2 

edição 881 16 3 

edição 882 15 0 

- 160 13 

 

Total de notícias contabilizadas: 173 

Relação com a PUC: 92,48% 

Conteúdo Diverso: 7,52% 
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Conclusão 

Na pós-modernidade, estabelecer comunicação dentro das instituições sociais é primordial. 

Ter uma relação saudável com seus membros é essencial até para a própria sobrevivência 

delas. A universidade, como instituição social, produz conhecimento para melhorar a 

qualidade da sociedade, logo, ter cada membro como porta-voz de suas ações é repassar 

para a comunidade externa à instituição essa substância capaz de transformar as relações 

sociais. O público interno é um elo que a universidade tem com seu ambiente externo, uma 

vez que é ele quem divulga o que é produzido internamente.  

As organizações contam com outras ferramentas de comunicação externa, mas entendem 

que os membros que a compõe são os maiores e melhores responsáveis por difundir a 

instituição pela sociedade. 

O conhecimento é complexo e múltiplo. Divulgá-lo não é dos papeis mais fácies. Por isso, 

as publicações internas têm o dever de, em linguagem jornalística – que é acessível e 

compreensível – simplificar o conteúdo e repassar a seus membros. 

É somente a partir dessa divisão do saber, que as instituições conseguem alcançar a 

sociedade como um todo. E é dever das universidades repassarem o conteúdo que 

produzem, uma vez que entre suas funções primordiais está extensão, que é a aplicação na 

sociedade do conhecimento produzido na universidade. 

Em uma sociedade fragmentada, com organizações muito complexas, a comunicação é 

imprescindível que as interações aconteçam. Sem contar que com essa complexidade 

organizacional, gerir a imagem de instituição é muito delicado. 

O estudo traz à luz um assunto essencial para toda e qualquer universidade: o do 

comprometimento institucional para fazer com que seus membros sintam-se pertencentes. 

Não basta oferecer o serviço do ensino. A universidade produz saber, conhecimento. É a 

organização capaz de mudar a sociedade. 

As publicações estudadas mostram claramente como cada tipo de universidade trata seus 

membros. As universidades privadas preparam seus membros para o mercado de trabalho, 

enquanto as confessionais e públicas investem na produção do saber com mais ênfase. As 

publicações refletem essas opções institucionais. E o jornalismo produzido nas 
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comunicações internas tem o papel de unificar o discurso da organização e de comunicar a 

seus membros as ações que nelas acontecem. 

Fica claro que as organizações investem e acreditam na publicação interna como meio de 

comunicação. O foco das publicações, muitas vezes, é meramente institucional, 

esquecendo-se que existem ambientes internos paralelos nas organizações. Na universidade 

isso é refletido com a publicação de jornais dos centros acadêmicos, por exemplo, que não 

encontram lugar dentro da publicação institucional, mesmo fazendo parte da organização 

como um todo. 

Pensar a comunicação interna de forma estratégica para as organizações é essencial para 

suas sobrevivências. Acima de tudo, compreender que a comunicação é apenas uma das 

ferramentas capazes de divulgar a organização para seu público interno e externo. Aliás, na 

atualidade, os públicos se confundem cada vez mais. No ambiente universitário isso fica 

claro. A comunicação organizacional, então, deve ser compreendida como o meio no qual a 

instituição une seus setores e os faz dialogar. Não basta noticiar, é preciso refletir. Tratar o 

público interno de forma mais estratégica que o externo, uma vez que aquele é a principal 

comunicação interna que uma organização pode ter. 
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Resumo 

 

Este artigo pretende trazer uma discussão a respeito de como se dá o relacionamento entre 

assessores de comunicação e jornalistas esportivos no futebol paulista. Muito se fala sobre 

possíveis atritos entre os dois lados do ‗balcão‘. O objetivo deste artigo é verificar se esse 

atrito existe de fato e apresentar os possíveis motivos para essa existência. Para isso, o 

presente artigo baseia-se em um levantamento bibliográfico sobre o tema assessoria de 

comunicação, relações com a mídia e comunicação empresarial, além de utilizar o método 

de entrevistas estruturadas realizadas com dez (10) profissionais das áreas envolvidas, 

sendo cinco (5) profissionais de assessoria de comunicação e cinco (5) da área de 

jornalismo esportivo. 

 

 

Palavras-chave 

Jornalistas esportivos; assessores de comunicação; futebol paulista 

 

 

Introdução 

Em termos de marcos históricos, o trabalho de assessoria de comunicação surgiu 

oficialmente em 1906, criado por Ivy Lee (jornalista americano contratado pela 

Pensylvania Railroad, para atender aos jornalistas). Credita-se a ele a criação do press 

release, conhecido como instrumento informativo que pauta os jornalistas sobre o que 

acontece nas empresas. Foi em 1906 que Lee fundou nos Estados Unidos o primeiro 

escritório de relações públicas, que, mais tarde, culminou nas assessorias de comunicação.  

Atuando também na área de assessoria política, Ivy Lee conseguiu, em um de seus cases, 

recuperar a imagem de John Rockfeller, dono da Standard Oil, o poderoso empresário 

americano que detinha o monopólio de petróleo. A partir desse marco, mais preponderante 

na área industrial, diversas empresas e também órgãos públicos começaram a adotar as 
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assessorias. (Schaun e Rizzo, 2008, pg. 44). O pioneirismo americano influenciou o 

mercado e nas décadas de 1940 e 1950 já existiam registros de escritórios em vários países 

como: França, Canadá, Itália, Bélgica, Alemanha, Noruega, Brasil, entre outros.  

Segundo Gilberto Lorenzon e Alberto Mawakdiye (2006) um dos motivos para o 

surgimento das assessorias foi a necessidade de fontes mais qualificadas para atender aos 

grandes conglomerados noticiosos que surgiam na mesma época. Porém,  

―houve também razoes político-sociais para o surgimento dos 

departamentos de relações públicas e do estabelecimento da ―saída‖ de informação como 

um bem de consumo de massa. Os horrores vividos nas trincheiras da Primeira Guerra, o 

empobrecimento vertical das massas europeias – principalmente a alemã – e as mudanças 

de comportamento que marcaram os ―Anos Loucos‖ da década de 20 como que encostaram 

as grandes organizações contra a parede. Era preciso agora dar explicações ao povo‖ 

(Lorenzon e Mawakdiye, 2006, pg.8). 

O Brasil não ficou muito atrás. Existem jornais empresariais datados no início do século 

XX, é o caso da Light, empresa inglesa que já seguia as máximas de Ivy Lee. Os 

departamentos de assessorias de comunicação se instalaram principalmente nas empresas 

internacionais já presentes no Brasil, devido à industrialização. Na área pública, há a 

criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, na época do governo de Getúlio 

Vargas. No entanto, o crescimento mais significativo de escritórios de assessoria de 

comunicação ocorreu a partir de 1964. A censura exercida pela ditadura militar com 

relação aos jornalistas foi um dos principais motivos para o surgimento das assessorias no 

País; surgiram porta-vozes, assessores, notas oficiais (que tinham aspectos de press 

releases). 

Com relação à criação do futebol, existe um mito de o mesmo ter sido criado pelos ingleses 

em meados do século XII (mais precisamente em 1840), visto que nesse mesmo período, 

regras foram criadas e o esporte foi introduzido em escolas públicas da Inglaterra. Na 

época, via-se a prática do futebol com uma forma de educar. É tido como mito pelo fato de 

haver indícios de práticas semelhantes na China, Grécia e Roma antiga (Gurgel, 2006, pg. 

11). 

Na China, o esporte era nomeado de kemari. O esporte era disputado entre oito jogadores 

de cada lado e jogava-se em um campo quadrado. O objetivo era pontuar fazendo com que 

a bola (feita com fios de seda e cabelos humanos) passasse por entre duas estacas cravadas 

ao chão. Outra variação provém da Grécia, onde recebeu o nome de epyskiros. Segundo 
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comenta Orlando Duarte (apud. Gurgel, 2006, pg. 11), foi da cultura grega que os romanos 

herdaram o harpastum - também considerado como uma modalidade esportiva que 

antecedeu o futebol.  

Existem rumores de que o futebol tenha chegado ao Brasil por volta de 1874, no Rio de 

Janeiro (Gurgel, 2006, pg. 14). As partidas ocorriam ocasionalmente, e eram disputadas 

entre marinheiros ingleses de outros países europeus, nas praias e nas paradas de navios. 

Porém a versão oficial da chegada do futebol ao Brasil data de 1894, quando Charles 

Müller (filho de cônsul brasileiro) voltou ao Brasil após ter concluído seus estudos na 

Europa, onde conheceu o esporte. Müller trouxe em sua bagagem uniformes, as regras o 

jogo e uma bola.  

É muito importante ressaltar que sem a imprensa esportiva, o futebol não teria toda a 

dimensão que possui nos dias atuais. Porém, com o surgimento do profissionalismo veio a 

transformação da prática. O futebol deixou de ser uma atividade de lazer, tornando-se algo 

muito mais complexo, um prato cheio para empresários e patrocinadores, tornou-se 

negócio. Alguns clubes, caso do Paulistano, negaram-se a profissionalização do esporte e 

deixaram a prática de lado. Porém, a profissionalização era algo necessário, o futebol 

passava a ser coisa séria. (Coelho, 2009, pg. 10)  

A imprensa evoluiu em termos de cobertura, tanto tecnicamente quanto em quantidade de 

repórteres. Toda essa evolução por ambas as partes (futebol e imprensa) mostrou 

necessária uma maior organização por parte dos clubes. Então, os clubes adotaram as 

assessorias de imprensa.  

O objetivo desse artigo é focar-se em um dos vários segmentos onde há o trabalho de 

assessoria de imprensa em conjunto com o trabalho de apuração e divulgação de noticias, 

feita pelos jornalistas. Para isso, o foco escolhido foi o futebol, e por critérios de 

proximidade, o futebol paulista.  

A metodologia utilizada para a execução do presente estudo foi a pesquisa bibliográfica de 

publicações dos últimos cinco anos, para a construção de um painel sobre as principais 

definições existentes no Brasil a respeito de assessoria de comunicação e suas relações com 

a mídia. A pesquisa foi complementada com o método de entrevistas, onde foram definidos 

dois roteiros com perguntas a serem feitas para assessores de imprensa e jornalistas. Para 
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tanto, foram procurados os principais personagens do futebol brasileiros, tanto do lado dos 

assessores quanto do lado dos jornalistas.  

Sempre que possível, procuramos realizar as entrevistas presenciais com os entrevistados 

indicados. Acreditamos que o contato direto possibilita a captação de pequenos detalhes 

que não podem não ser perceptíveis em respostas via e-mail ou telefone, por exemplo. De 

todos os entrevistados (jornalistas e assessores), em apenas dois casos as entrevistas não 

puderam ser realizadas pessoalmente por questão de maior facilidade para as duas partes 

interessadas. As entrevistas realizadas por telefone foram com Alex Müller (jornalista da 

rádio Bandeirantes) e Guilherme Prado (assessor de comunicação do Sport Club 

Corinthians Paulista). 

Para representar o lado dos assessore foram entrevistados: Juca Pacheco (assessor do São 

Paulo Futebol Clube), Fábio Finelli (assessor da Sociedade Esportiva Palmeiras), 

Guilherme Prado (assessor do Sport Club Corinthians Paulista), Acaz Felleger (pioneiro na 

implantação do modelo assessoria de comunicação no futebol brasileiro, além de ser 

assessor de Luiz Felipe Scolari, Vagner Mancini, Deco, Daniel Alves, Alex, André Santos, 

entre outros), e também Alberto Chammas (jornalista da Rádio Trianon e ex-assessor do 

medalhista olímpico César Cielo).  

Por parte dos jornalistas foram entrevistados: Alessandro Abate (editor do Jornal Lance), 

Alex Müller (jornalista da Rádio Bandeirantes), Bruno Laurence (jornalista da Rede 

Globo), Erich Beting (criador da revista Máquina do Esporte) e Paulo Calçade (jornalista 

da ESPN Brasil).  

Este artigo pretende responder a seguinte pergunta problema: Como é o relacionamento 

entre jornalistas esportivos e assessores de comunicação no dia a dia dos grandes clubes da 

capital paulistana?  

 

O papel das assessorias de comunicação na área esportiva 

 

A modernização da sociedade trouxe ao ser humano a necessidade de se obter cada 

vez mais informação, o que, em larga escala, levou ao desenvolvimento dos meios 

de comunicação de massa. Essa situação, por sua vez, também fez com que 
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indivíduos e organizações passassem a vislumbrar nos noticiários transmitidos por 

jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão e na rede mundial de computadores a 

sua grande possibilidade de divulgar fatos e opiniões para a sociedade. Para 

intermediar e aprimorar esse processo surgiu a assessoria de imprensa que, apesar, 

de o nome sugerir, não esta a serviço a imprensa (Rivaldo Chinem, 2003, pg. 11). 

 

Há indícios históricos de que as atividades de assessoria de comunicação datam de tempos 

muito anteriores à modernização da sociedade. Constate-se que na antiguidade já existiam 

serviços de assessores de comunicação, é o caso de Roma e da Pérsia ambas as civilizações 

já utilizavam serviços semelhantes aos de assessoria para divulgar seus feitos e suas 

conquistas. Assim como na Espanha de Felipe II e a França de Maria Antonieta, os 

monarcas já difundiam seus méritos por meio de assessores. Sempre nesses casos, os 

assessores de comunicação eram responsáveis por passar informações dos governantes ao 

povo. (Lorenzon e Mawakdiye, 2006, pg. 7). 

Na sociedade moderna as funções de um assessor de comunicação sofreram algumas 

mudanças, ainda que seu principal objetivo continuou a ser o mesmo, levar informação ao 

povo. De acordo com o Manual de Assessor de Comunicação da Federação Nacional dos 

Jornalistas - FENAJ, assessoria de comunicação (disponível online) é: 

―serviço, prestado a instituições públicas e privadas, que se 

concentra no envio frequente de informações jornalísticas, dessas 

organizações, para os veículos de comunicação em geral. Esses 

veículos são os jornais diários; revistas semanais, revistas mensais, 

revistas especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, 

sites, portais de notícias e emissoras de tevê.‖ (Manual de assessor 

de comunicação da FENAJ, disponível online, acessado em 

12/04/2011, Pg.7) 

Se analisarmos apenas a definição, as práticas podem parecer simples, mas o trabalho de 

uma assessoria é muito complexo e compreende bem mais que a execução de atividades 

rotineiras e repetitivas. É fato que as práticas de assessoria requerem conhecimentos 

técnicos específicos, mas, principalmente ―uma consciência ética de suas influências na 

opinião pública‖ (Chinem, 2003, pg.11). 

A medição do desempenho de um profissional da área é ―medido em uma escala 

profissional que compreende referências tais como: fornecimento de notícias de real 

interesse, solicitude e rapidez, honestidade e ponderação‖ (Juarez R. Palma, 1987, pg. 77). 



308 
 

Mas, segundo o jornalista Paulo Calçade (entrevistado presencialmente no dia 13/08/2010), 

não são raras as vezes que alguns assessores se esquecem de algumas de suas funções, 

principalmente com relação à solicitude e rapidez em atender os jornalistas.   

Na prática, o papel de um assessor de comunicação pode ser definido de uma forma menos 

formal. Talvez uma forma mais didática, ou uma forma mais utilizada pelos profissionais 

da área. Ao entrevistar os vários assessores e jornalistas, todos definiram o assessor de 

imprensa como um elo, como o meio de campo, entre clube e a mídia. Mas, em um dos 

casos, o assessor Guilherme Prado (do Sport Club Corinthians Paulista) foi enfático ao 

dizer que: 

―a função não é levar jogador para dar entrevista, isso qualquer 

pessoa faz! A intenção é fazer com que o clube se comunique 

melhor com a imprensa e fazer com que a imprensa possa se 

comunicar melhor com o clube. Levar jogador para entrevista é 

fácil‖ (Guilherme Prado, assessor de comunicação do Sport Club 

Corinthians Paulista. Entrevista concedida por telefone em 

06/11/2010). 

É interessante verificar que de fato a declaração do assessor corintiano vai ao encontro com 

o que é dito por Jorge Duarte e Marcia Duarte Matsuuchi:  

―atuar como ―ponte‖, ―canal‖ de comunicação entre a instituição e 

os seus públicos. A ideia está ligada diretamente à ação de 

informar, divulgar e controlar todo o processo de seleção e mediar a 

distribuição da informação‖ (Jorge Duarte e Marcia Duarte 

Matsuuchi, 2002, pg. 19) 

Para os autores Duarte e Matsuuchi, essa ideia de se ter um assessor, ou relações públicas, 

como ponte entre empresa e jornalistas não é apenas uma função exclusiva dos assessores, 

mas sim uma função conjunta entre as duas partes interessadas (jornalistas e assessores). 

De fato, o trabalho de um assessor de comunicação não se restringe apenas em ―levar e 

trazer‖, no caso, jogadores para coletivas. Dentre as principais tarefas está a função de ser 

um meio-campista entre clube e imprensa. Porém essa parece ser uma definição ainda 

muito empírica, sobre o que de fato se constitui na função e no fazer profissional de um 

assessor de comunicação na área futebolística.  

O assessor de comunicação, na verdade, é responsável por preparar os jogadores na 

condução da entrevista, por organizar a recepção dos jornalistas, por oferecer uma boa 

infraestrutura que possibilite ao jornalista o acesso livre aos jogadores, manter a imprensa 
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com informações atualizadas, além de propor pautas criativas para todas as mídias, como a 

internet (fundamental nos dias atuais). E, além disso, organizar coletivas de imprensa, 

produzir releases, fazer a chamada clippagem, possível produção de house organ 

(jornal/revista institucional), gerenciar crises e também a aplicação dos medias trainings. 

(Duarte e Matsuuchi, 2002, pg.16). Não necessariamente todas as funções devem ser 

realizadas por um único assessor, interno ao clube.  

As garantias de boa infraestrutura é um tema que deixa muito a desejar, segundo os 

jornalistas. A falta de espaço nas salas de coletivas de imprensa é alvo de muitas 

reclamações. (Alessandro Abate, editor do Jornal Lance, entrevista presencial no dia 

21/10/2011). 

Em contrapartida, o excesso de jornalistas no dia a dia dos clubes são as principais 

justificativas dos assessores. E, segundo os assessores entrevistados, é devido ao grande 

aumento do número de repórteres (principalmente após os anos 90, com a chegada maciça 

dos veículos de internet) que nos dias atuais um trabalho de assessoria de comunicação é 

fundamental para todo clube de porte médio e grande. (Fábio Finelli, assessor de imprensa 

da Sociedade Esportiva Palmeiras, entrevista presencial no dia 31/05/2010). 

Para todos os assessores e jornalistas entrevistados em nossa pesquisa, verifica-se que 

existe um consenso em considerar que o trabalho do assessor não é um trabalho fácil. Por 

outro lado, acreditam que a assessoria não é um órgão ligado à imprensa, mas sim ao clube 

de futebol (Acaz Fellegger, pioneiro na implantação da assessoria de imprensa no futebol 

brasileiro. Entrevista presencial no dia 25/10/2010). O assessor deve buscar facilitar a 

atividade dos jornalistas que cobrem o dia a dia o clube, fazer com que eles possam realizar 

de uma forma eficiente suas funções. Nesse sentido, ―o bom assessor de imprensa deve 

contribuir para que a informação possa chegar ao público, seja ela boa ou desfavorável 

para a corporação ou entidade que representa‖ (Chinem, 2003, pg. 28).  

De acordo com o jornalista Alberto Chammas (ex-assessor de comunicação do nadador 

Cesar Cielo), o assessor será sempre é o chato da história:  

―Uma vez eu tive de sair das minhas férias em Porto de Galinhas, 

para acompanhar o Cielo em uma feira no Anhembi, Expo Center 

Norte. O combinado era ele ficar lá meia hora. Deu meia hora, eu o 

tirei de lá. 
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Na hora de sair, os jornalistas diziam: ‗Não, espera mais um 

pouco... ‘. Enquanto isso o Cielo falava ‗poxa meu, a culpa não é 

minha, é com ele não comigo. Eu não posso ficar‘. Depois os caras 

falam que eu sou chato pra caramba, mas não! ―Esse é o meu papel, 

eu fui contratado para fazer isso‖. (Alberto Chammas, ex-assessor 

do nadador Cesar Cielo. Entrevista presencial no dia 11/06/2010)   

Outro caso semelhante, foi dito por Fabio Finelli (assessor da Sociedade Esportiva 

Palmeiras). Finelli garante que, no Palmeiras, as coletivas de imprensa são bem tranquilas. 

Eles evitam restringir o número de perguntas aos jornalistas, com exceção aos dias de 

concentração para os jogos. Porém, segundo ele, as coletivas do clube vão muito de acordo 

com o perfil de cada treinador.  

―O Vanderlei Luxemburgo, só gostava de duas perguntas por repórter, se fizessem a 

terceira ela já não respondia. A não ser que ele estivesse de bom humor, mas com ele eram 

duas perguntas (...) já o Muricy deixava três ou quatro‖, revela Finelli. (Fabio Finelli, 

assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entrevista presencial no dia 

31/05/2010) 

 

O papel dos jornalistas esportivos 

 

O papel do jornalista esportivo, na verdade, basicamente não se diferencia do papel de 

qualquer área do jornalismo. Baseando-se na teoria do espelho, a função de um jornalista é 

a de relatar as coisas da forma como elas acontecem. Relatar e fazer repercutir, de modo 

que a informação seja passada sem que haja influencia por parte de quem a produz. Como 

se quem a produz (o jornalista, no caso) seja, de fato, um espelho. (Traquina, 2005, pg. 

146) 

Para Paulo Vinicius Coelho, o que ―importa é saber construir uma história, priorizar a 

informação, ter noção exata de qual é o lide da matéria que estar por nascer e o 

encadeamento de idéias para tornar a historia suficientemente atraente. Tudo isso é o bom 

jornalismo‖. (Coelho, 2009, pg. 41). Sua ideologia encontra respaldo no pensamento do 

jornalista Bruno Laurence, quando esse afirma: ―Você tem que se valer da forma de se 

contar a mesma história. Você tem o mesmo fato, mas o que faz a diferença é quem sabe 



311 
 

contar melhor.‖ (jornalista esportivo da Rede Globo. Entrevista presencial realizada no dia 

27/08/2010). 

Os preceitos básicos do jornalismo esportivo não se diferenciam das demais áreas 

jornalísticas. Os conceitos a serem seguidos são semelhantes aos pregados pela teoria do 

espelho. O objetivo é reproduzir os fatos da maneira como eles ocorrem, o objetivo é dar 

voz ao que ocorreu de maneira fiel, sem que haja nenhuma interferência no processo de 

produção da noticia.  

―O show precisa continuar, mas o jornalista não é nem artista nem ilusionista, precisa é 

se preocupar em jogar luz sobre os fatos, por mais que a cobertura esportiva seja 

contaminada, necessariamente, pela emoção em que desperta.‖ (Juca Kfouri, apud 

Barbeiro e Rangel, 2006 pg. 92).  

Juca Kfouri dialoga com a teoria do espelho quando diz que a função do jornalista 

esportivo é apenas de jogar luz nos fatos, e reconhece também que a dificuldade existente 

por essa função está relacionada com a emotividade do jornalista. A emotividade (paixão 

pelo clube do coração) é o grande desafio do jornalismo esportivo. 

Jornalista que é jornalista deve estar atualizado para tratar de todos os assuntos, seja ele 

esportes, economia, política etc. A grande disparidade entre o jornalismo esportivo e as 

demais áreas jornalísticas é que a esportiva envolve a paixão, e a paixão é um dos 

principais motivos que fazem com que profissionais se interessem pela área. Porém, assim 

como a cobertura esportiva é respaldada pela paixão, cabe aos profissionais que trabalham 

com ele não se deixarem levar a cometer abusos. Por exemplo, confiar cegamente na 

memória ao invés de checar informações relevantes antes de divulgá-las. (Coelho, 2009, 

pg. 45) 

―O fim da paixão é também a derrocada do profissional, que já não enxerga a razão que 

o fez seguir o caminho do jornalismo. Essa lógica vale também para quem não entrou 

no mercado pela paixão pelo esporte, mas pelo amor ao jornalismo. Esse, no entanto, 

muitas vezes não traz o ressentimento da paixão sufocada pelo tempo.‖ (Coelho, 2009, 

pg. 48) 

Para Coelho, ―não existe jornalista de esportes, especialmente os que trabalham com 

futebol, que não tenha um time de infância‖ (Coelho, 2009, pg. 55), a não ser aqueles que 

nunca tiveram paixão por futebol e foram conduzidos para os gramados pelo destino. 

Muitos jornalistas tentam esconder, todos possuem um time do coração. Alguns não se 
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preocupam com essa questão e divulgam para quem quiser ouvir, é o caso de figuras 

personalizadas como Chico Lang, que é jornalista da TV Gazeta e se mostra 

declaradamente corintiano.  

Segundo Paulo Vinícius Coelho, ―vergonha para jornalistas, é equivocar-se na informação, 

coisa comum quando se trata de apuração. Mas mentir sobre uma coisa que diz respeito à 

sua própria vida é esquecer-se do maior compromisso o jornalismo: o compromisso com a 

verdade‖ (Coelho, 2009, pg. 59).  

Mauro Beting é outro jornalista que não tem problemas em assumir que é palmeirense. O 

fato é que cabe a cada profissional ter imparcialidade no momento em que atua 

profissionalmente e não deixar-se influenciar pelo clube que torce. Não há razão para se ter 

vergonha de assumir, para ter vergonha ou para omitir.  

Paixões à parte, para Milton Neves ―o futebol é a coisa mais importante dentre as menos 

importantes‖. Talvez por isso o jornalismo esportivo seja tido por grande parte do meio 

como entretenimento e não como atividade disseminadora de informações relevantes, 

objetivo principal do jornalismo. Desvalorização que respinga nos profissionais da área. 

Devido ao fato de grandes emissoras darem a preferência à ex-profissionais do esporte, ao 

invés de jornalistas formados para serem comentaristas de seus respectivos esportes. 

―O canal SporTV, por exemplo, escolheu para seu corpo de comentaristas um time de 

primeira de ex-jogadores. Time que começa com Junior, titular da Seleção Brasileira nas 

Copas do Mundo de 1982 e 1986, incluiu o ex-goleiro Raul e continua com o zagueiro 

Gonçalves, campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, o meia Leivinha, que disputou a 

Copa do Mundo de 1974. Eles não estão na emissora pela capacidade inconteste de 

transmitir o conhecimento que adquiriram dentro de campo(...) Mas eles estão lá porque 

têm grife. Nome forte, capaz de atrair torcedores para a transmissão‖ (Coelho, 2009, pg. 

53) 

Uma das diferenças existentes entre o jornalismo enquanto técnica que pressupõe a 

narração objetiva e imparcial dos fatos e o jornalismo esportivo é o fato de que, segundo 

Barbeiro e Rangel ―podemos ser um pouco mais descontraído, mas isso não significa que o 

repórter pode ser intimo com o entrevistado‖. (Barbeiro e Rangel, 2006, pg. 39) 

 

Assessores x Jornalistas 
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Um dos elementos que chama a atenção no meio esportivo e, principalmente futebolístico, 

que motivou em parte a realização dessa pesquisa é sobre a existência de certa rivalidade, 

ou uma espécie de conflito, existente entre assessores de comunicação e jornalistas; 

embora essa percepção esteja mudando, sobretudo por conta das transformações no cenário 

global, pela profissionalização do mercado e desenvolvimento do campo da comunicação 

organizacional, principalmente nos últimos anos. Segundo a revista Megabrasil (De A a Z, 

2009) , em 2008 o setor atingiu a cifra de um bilhão de faturamento. Observe-se, no 

entanto, que essa possível rivalidade não se restringia apenas à área esportiva.   

Em nossa pesquisa, percebemos que do lado dos jornalistas há um pensamento comum 

com relação aos assessores. Pensamentos que tem nos assessores como traidores do 

jornalismo, já que busca mais fazer propaganda de seu cliente e, por vezes, restringir 

algumas informações. Na visão de Alex Müller, as assessorias trabalham focando os 

objetivos do clube o que pode prejudicar em certos pontos o serviço dos jornalistas. ―Em 

semanas de clássicos, os assessores colocam em coletivas jogadores de menor ‗apelo‘, com 

isso o nosso material perde valor‖. (Alex Müller, jornalista da Rádio Bandeirantes. 

Entrevista por telefone no dia 28/10/2010) 

Já os assessores defendem-se dizendo que estão sempre em busca de oferecer ajuda e 

manter os jornalistas com boas pautas e informados sobre o cotidiano do clube. ―Aqui no 

Palmeiras a gente procura fazer pautas diferenciadas. Por exemplo, essa semana nós 

enviamos pautas para tentar alguma matéria com o Lenny que está voltando de um longo 

período lesionado. Nós tentamos sempre propor algo diferente, direcionado para cada 

veículo‖ (Fabio Finelli, assessor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entrevista presencial 

em 31/05/2010). 

As entrevistas com os assessores e jornalistas, já mencionados na introdução desse artigo, 

serviram para tirar essa dúvida. Jornalistas realmente têm muito do que reclamar dos 

assessores, mas os assessores também possuem reclamações consideráveis. 

Para começarmos a desenvolver o debate, é fundamental saber primeiramente quando e 

qual foi o motivo do surgimento das assessorias de imprensa no futebol. Na verdade, o 

surgimento deveu-se não a um motivo, mas sim a um conjunto de fatores que exigiam a 
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necessidade de organização dos trabalhos e fluxo de informações que passaram a envolver 

interesses esportivos e financeiros mais complexos. Somados a esses, estão as rápidas 

mudanças provocadas pelo advento da internet e das redes sociais, que aceleram e tornam 

mais interativos os processos comunicativos e  a produção da informação.    

Entre jornalistas e assessores é unânime que o número de profissionais cobrindo o dia a dia 

dos clubes aumentou consideravelmente após o surgimento da internet e das redes sociais. 

Esse fenômeno contribui para aumentar o número de profissionais que escrevem para sites 

e blogs. A internet conseguiu reunir todos os meios de se comunicar em apenas um 

veículo, reuniu rádio, TV e jornal impresso em um só lugar. É o conhecido fenômeno da 

convergência das mídias, uma mídia alimenta a outra. 

O jornalista Alessandro Abate, editor do Jornal Lance (jornal esportivo de maior circulação 

no Brasil) explica: 

―houve um crescimento desordenado no meio. Com TV, internet, 

blogs, o número de profissionais que vão a um evento esportivo é 

muito maior do que antes. Antes tínhamos 10 profissionais em cada 

clube, todos podiam bater papo com os jogadores. Hoje em dia isso 

não é mais possível, são muitos profissionais.  

Por exemplo, antes o Lance mandava dois profissionais por clube. 

―Hoje nós temos que mandar seis para conseguir preencher todos os 

nossos veículos‖ (Alessandro Abate, editor do Jornal Lance. 

Entrevista presencial no dia 21/10/2011)  

Abate ainda afirma que o jornal, com o surgimento da internet e a possibilidade de interagir 

com o público por um aspecto mais multimídia, buscou otimizar a estrutura de produção e 

apuração de notícias:  

―antes nos tínhamos as mídias muito segmentadas. Trabalhávamos 

com equipes independentes. Quando chegou a internet, nós do 

lance, repensamos o jornalismo com um aspecto mais multimídia.  

Pegamos profissionais que pudessem atuar em mais de um veículo. 

Houve uma otimização do trabalho‖ (Alessandro Abate, editor do 

Jornal Lance. Entrevista presencial concedida no dia 21/10/2011) 

Analisando mais profundamente o contexto, percebe-se que com o advento da internet e 

das redes sociais houve uma rápida expansão do jornalismo esportivo. Como foi dito por 

Abate, hoje o Lance envia seis jornalistas para cobrir o dia a dia de um único clube. Esses 

seis somam aos jornalistas enviados por Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, a Rede 
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Gazeta (Gazeta Esportiva), a Rede Globo (Globo Esporte) e a TV Bandeirantes (Jogo 

Aberto), por exemplo. São muitos jornalistas, isso é indiscutível. Fabio Finelli tenta 

reforçar: 

―O número de veículos aumentou, a internet também aumentou massiçamente o número 

de profissionais. Agora tem TV na internet. Em um dia cheio, temos aqui (no CT do 

Palmeiras) aproximadamente 25 jornalistas. Imagine tudo isso entrando no vestiário 

para entrevistar os jogadores. Imagine se todos os jogadores viessem aqui falar com 

eles, nos ficaríamos o dia inteiro aqui‖ (Fábio Finelli, assessor da Sociedade Esportiva 

Palmeiras. Entrevista presencial em 31/05/2010) 

Mas é claro, tudo depende também do momento que o clube passa. Em momentos mais 

complicados, de crises, a cobertura da imprensa tende a ser ainda maior, aumentando ainda 

mais o número de jornalistas nos CT‘s (Centro de Treinamentos). 

Na década de 1990 acontece um rápido crescimento econômico do setor que passou a 

contar com verbas de patrocínio diretamente negociadas com os clubes de futebol. O 

futebol teve de profissionalizar suas relações com a mídia, o que acarretava em um cuidado 

melhor com suas imagens no mercado – uma boa imagem pode atrair mais patrocinadores, 

por exemplo. Essas mudanças resultaram na necessidade de tornar a área de relações com a 

mídia ainda mais profissional. Um marco nesse sentido foi a contratação do jornalista Acaz 

Felleger pela Parmalat em 1997. O jornalista foi, na época, convidado para implantar um 

projeto de assessoria de imprensa na Sociedade Esportiva Palmeiras (clube que a marca 

patrocinava até então).  

A Parmalat já havia tentado colocar uma assessoria de imprensa no clube, com o objetivo 

de expandir a sua visibilidade no mercado, mas a tentativa fracassou. Dentre outros 

motivos desse fracasso está o fato de a assessoria não ser exclusiva para o clube, mas sim 

uma assessoria da empresa (a Máquina da Notícia, terceirizada) que trabalhava para a 

Parmalat e também para o Palmeiras. A empresa era muito forte nos bastidores do clube, 

uma vez que era a principal fonte de recursos para vinda de jogadores. (Acaz Fellegger, 

assessor de imprensa de Luiz Felipe Scolari e pioneiro na implantação da assessoria de 

imprensa no futebol brasileiro. Entrevista presencial no dia 25/10/2010) 

Após o fracasso da Máquina da Notícia, a patrocinadora entendeu que a assessoria do clube 

tinha de ser completamente independente da assessoria da empresa. Para isso, Acaz Fellger 

foi convidado a apresentar um projeto, conforme ele mesmo relata:  
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―Eu mostrei para eles um projeto com tudo o que eu faria, com base 

em tudo o que já existia no futebol internacional.  

Até 97, os jornalistas entravam no vestiário e entrevistavam os 

jogadores tomando banho, se trocando, seminus. Antes não se tinha 

a valorização do patrocinador, não se tinha um espaço para fazer as 

entrevistas, as emissoras de rádio colocavam escuta os jogadores e 

treinadores e os seguravam por 20 minutos para prejudicar as 

concorrentes, então esses personagens não falavam com a televisão, 

os jornais publicavam apenas o que eles respondiam para a rádio. 

―O trabalho, depois dos jogos, terminava às 3 horas da manhã‖ 

(Acaz Fellegger, pioneiro na implantação da assessoria de imprensa 

no futebol brasileiro. Entrevista presencial no dia 25/10/2010)  

 

Novas regras na mediação entre assessores x jornalistas esportivos 

 

Em sua proposta para a implantação de um serviço assessoria no Palmeiras estavam as 

seguintes idéias: restringir por completo a entrada de jornalistas esportivos nos vestiários 

nos momentos pós-jogo; a criação das entrevistas coletivas para ser o momento/local de 

encontro com os jornalistas, com o objetivo de suprir a restrição dos jornalistas de entrarem 

nos vestiários; a criação de uma zona mista, que consiste em uma área por onde passam 

todos os jogadores e membros da comissão técnica que não comparecem na coletiva; e uma 

zona de relacionamento social, onde alguns sócios e torcedores têm contato com seus 

ídolos. 

Como se sabe, as coletivas resumem-se em entrevistas onde todos os jornalistas presentes 

fazem perguntas abertas aos jogadores, treinadores etc. Essa foi uma das principais 

inovações implantadas por Acaz Fellegger, e um dos principais motivos de reclamação por 

parte dos jornalistas, que discutiremos isso mais adiante. Também por meio das coletivas, 

se deu uma valorização dos patrocinadores das equipes (o que, segundo Acaz, não existia 

antes). Isso aconteceu com a instalação de banners com todos os patrocinadores dos clubes 

nas costas do entrevistado. 

A zona mista foi definida como um lugar exclusivo para os jornalistas, ―não tinha 

conselheiro, filho do conselheiro, amigo do amigo do presidente, ali não. Eram apenas 

jornalistas e jogadores. O jogador passava por lá e se quisesse falar, falava, se não quisesse, 

não falava‖, explica Acaz Felleger. 
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Era então na zona de relacionamento social (criada após a zona mista) que os conselheiro e 

filho de conselheiros poderiam ter acesso aos jogadores. A zona de relacionamento era o 

local de interação entre os protagonistas do esporte e seus fãs. Ali, seguindo a lógica da 

zona mista, não era permitida a entrada de profissionais de imprensa. 

―Obviamente eu sofri uma resistência muito grande, tanto do clube 

quanto da imprensa, que custou a entender isso. Porque gostavam 

da farra que era feita dentro dos vestiários. Eu fui motivo de 

editorial do Diário de S. Paulo, do Jornal da Tarde, fui charge da 

Gazeta Esportiva, Rádio Bandeirantes e TV Globo. Teve jornal que 

pediu minha cabeça.  

Eu só não saí porque a Parmalat foi forte nisso, primeiro o Paulo 

Russo e depois o Paulo Angioni, além da comissão técnica com o 

Luiz Felipe Scolari e todos os seus jogadores. Caso contrário eu 

não teria conseguido fazer o trabalho dar certo. 

―Hoje, todos os clubes trabalham de uma forma igual, inclusive a 

seleção brasileira‖ (Acaz Fellegger, pioneiro na implantação da 

assessoria de imprensa no futebol brasileiro. Entrevista presencial 

no dia 25/10/2010) 

Com a entrada do serviço de assessoria de comunicação no futebol brasileiro muita coisa 

mudou. Mas, sem dúvida alguma, a maior mudança sentida por parte da imprensa foi a 

perda da liberdade para conseguir chegar até a informação desejada. Conforme o 

depoimento dos entrevistados presume-se que esse pode ser apontado como um dos 

principais fatores para a existência de um possível mal-estar entre assessores e jornalistas 

esportivos.  

É fato que grande parte das declarações de maior impacto é concedida em momentos em 

que os protagonistas do espetáculo estão de cabeça quente. Os vestiários eram um dos 

lugares onde os jornalistas conseguiam grande parte dessas declarações. Nos dias atuais, o 

local onde se consegue colher essas declarações é o próprio campo de jogo, durante o 

intervalo e após o término da partida. 

Quem acompanha o futebol pode notar que, ao vivenciar um momento de turbulência, 

muitos treinadores proíbem seus jogadores de dar entrevistas fora das coletivas de 

imprensa. Um bom excelente e atual exemplo para isso é Luiz Felipe Scolari. Logo que 

assumiu o comando da Sociedade Esportiva Palmeiras (após a Copa o Mundo de 2010), o 

treinador teve como uma de suas primeiras medidas proibir os jogadores de darem 
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entrevistas em campo, antes, no intervalo e após as partidas. As entrevistas restringiam-se 

apenas às coletivas de imprensa. 

Luiz Felipe Scollari, já havia feito isso em outros clubes por onde passou. E essa é uma 

estratégia obviamente criticada pela imprensa, por dificultar o surgimento de polêmicas 

que podem render conteúdos por certo tempo. De cabeça fria (nas coletivas), a chance de 

se cometer algum deslize é muito menor. 

Os jornalistas querem declarações que vendam. Declarações de impacto, polêmicas, porque 

isso é o que o leitor quer.  

―É difícil pro jogador lidar com a imprensa, então ele prefere 

contratar um assessor pra filtrar tudo isso e o assessor vai blindá-lo 

para que ele não se exponha com a diretoria.  

Eu sinto muita falta de personagens como Renato Gaucho, Viola, 

Túlio Maravilha. Eles eram caras que falavam, criavam polêmica, 

mas que conseguiam se garantir dentro de campo.  

Hoje em dia tudo está muito chato. O treinador não deixa o jogador 

falar para não motivar o adversário. Mas tudo isso faz parte do 

futebol‖ (Alessandro Abate, editor Jornal Lance. Entrevista 

presencial no dia 21/10/2010) 

Para Paulo Calçade, ―o jornalismo era melhor, antigamente você conseguia pegar o cara 

quente, invocado, se tinha uma briga no final do jogo você estava no meio da briga‖.  

As coletivas de imprensa vieram como forma de tentar atender a todos os jornalistas de 

uma maneira mais igualitária, sem dar preferência a um ou a outro jornalista apenas pelo 

fato de seu veículo ser maior ou menor que o de outro profissional. Juca Pacheco, assessor 

de imprensa do São Paulo Futebol Clube entende o lado dos jornalistas e diz que embora 

―as coletivas de imprensa não sejam a melhor forma de se atender a todos, esta foi a forma 

que se encontrou‖.  

Um dos principais argumentos dos jornalistas contra as coletivas de imprensa é que todos 

ouvem as perguntas de todos e as respostas também, então, todos os veículos publicam as 

mesmas informações.   

 ―Muito ruins! Banalizadas! As coletivas massificam a cabeça do 

jogador e também do repórter. Hoje o jornalista que tem 50 anos de 

profissão e o que tem um dia de profissão tem a mesma resposta. 

Isso nivela os dois. 
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Com a coletiva você acaba ficando sempre na mesmice. ―Você só 

consegue fazer uma coisa mais diferente devido aos seus contatos‖ 

(Alex Müller, jornalista da Rádio Bandeirantes. Entrevista por 

telefone no dia 28/10/2010) 

 Alessandro Abate, concorda com o que diz Alex Müller, para ele ―Coletiva de imprensa é 

sempre muito chata, é uma coisa monótona! Chega a dar sono quando a gente vê na TV‖ 

(Abate, entrevista em 21/10/2010). Mas também reconhece que os jornalistas devem estar 

mais bem preparados para as coletivas de imprensa. Não adianta o jornalista reclamar dos 

jogadores que sempre dão as mesmas respostas, uma vez que os próprios jornalistas sempre 

fazem as mesmas perguntas. ―O jornalista esportivo tem que se preparar mais, estudar 

mais, precisa ser mais criativo‖, conclui Abate. 

É fundamental registrar um aspecto que ainda é tabu no jornalismo, a exclusividade, 

embora tenha perdido um pouco seu impacto devido ao advento da internet e das redes 

sociais, principalmente o twitter. Nesse novo contexto de regras e organização para o 

sucesso das coletivas, muitos jornalistas consideram complicado tentar ousar e sair do 

contexto nesses momentos das coletivas de imprensa. Caso ele possua uma pauta 

diferenciada, o melhor a se fazer é pedir uma entrevista exclusiva com determinado 

jogador. Abate pensa nas coletivas como um momento em que tanto entrevistador o quanto 

o entrevistado estão em posições defensivas, o que também faz com que o material obtido 

perca qualidade. O entrevistador evita abrir sua pauta para todos os presentes e o 

entrevistado não quer se indispor com torcida ou com seu clube, por isso dá respostas o 

mais politicamente corretas possíveis. (Alessandro Abate, editor Jornal Lance. Entrevista 

presencial no dia 21/10/2010) 

Mas as entrevistas exclusivas nem sempre são bem vindas pelos assessores. Para consegui-

las, os jornalistas recorrem aos assessores, que por sua vez entram em contato com os 

jogadores requisitados e tentam o agendamento. Por vezes, os jornalistas (não tendo êxito 

na tentativa com os assessores) tentam burlar as regras e vão direto ao jogador a ser 

entrevistado, gerando também um mal estar com os assessores. Segundo Acaz Fellegger, o 

jornalista está sempre preparado para a matéria que fará, porém pode ser que o jogador não 

esteja, e isso pode prejudicar o clube ou o próprio atleta. Cabe ao assessor prepará-lo para a 

entrevista, mas isso só será possível se o jornalista não ‗ultrapassar etapas‘.    
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Erich Betin, da Máquina do Esporte, também concorda com Alex Müller ao dizer que o 

jornalista, ao ser perguntado se houve mudanças na forma de se fazer jornalismo após as 

assessorias nos clubes.  

―Com certeza mudou! E muito se deve a internet, que veio, morreu 

e ressuscitou da forma como ela é hoje. Isso mudou a TV, o rádio e 

o jornal também! Agora o mercado é muito mais multimídia, todas 

as mídias anteriores foram agrupadas em uma única. 

Isso gerou também uma mudança no perfil do profissional que 

trabalha na área, além de ter expandido o número de jornalistas. E 

esse crescimento mostrou a necessidade de uma maior organização 

por parte dos clubes.  

Com isso, surgiram algumas restrições e o jornalista foi obrigado a 

aprender novas formas de se chegar as mesmas informações que ele 

possuía antes‖. (Erich Beting, fundador da revista Máquina do 

Esporte. Entrevista presencial realizada no dia 26 de agosto de 

1010). 

Outro aspecto que gera muita insatisfação dos jornalistas é a falta de organização das 

coletivas de imprensa. Abate considera que:  

―O assessor ainda tem que melhorar muito a qualidade do serviço, não só nessa questão 

de pauta e de exclusivas. As coletivas são mal organizadas, realizadas em locais 

apertados! A gente cansa de ir a eventos que não tem nenhuma estrutura, e para 

completar, a coletiva ainda atrasa para começar. Os jornalistas ficam impacientes ali se 

acotovelando, se empurrando.‖ (Alessandro Abate, editor Jornal Lance. Entrevista 

presencial no dia 21/10/2010) 

Por outro lado, uma reclamação muito presente nas assessorias, que também já foi feita por 

Emerson Leão (ex-jogador e hoje treinador de futebol) no documentário Dossiê SporTV 

(veiculado pela emissora SporTV no dia 16/08/2009), é com relação aos jornalistas 

inexperientes. O assessor palmeirense Fábio Finelli defende os treinadores dizendo: 

―o que eles não gostam é dessa molecada que vem aqui e quer fazer pergunta ‗negativa‘, 

pergunta pra gerar crise... e às vezes fazem pra querer aparecer, serem notados. Às vezes 

o Muricy Ramalho não gostava e acabava sendo mau interpretado como impaciente. E 

aí a gente não tem o que fazer, rolava uma discussão ou outra que a gente via que ia 

acabar em alguma coisa (...) em momento assim a gente tenta cortar, chama a próxima 

ou encerra a coletiva‖ (Fabio Finelli, assessor da Sociedade Esportiva Palmeiras. 

Entrevista presencial em 31/05/2010) 

Esse aspecto de atuar diante de um conflito para evitar confusão, sendo um mediador acaba 

na verdade voltando-se contra o assessor de comunicação, uma vez que é o responsável por 
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interferir na coletiva e, em alguns casos, encerrá-la, de modo que ele acaba por ser ele a 

levar a culpa pela situação. Como dito anteriormente por Alberto Chammas, ―depois os 

caras falam que o assessor é chato pra caramba, mas não! Esse é o nosso papel, eu fui 

contratado para fazer isso‖. 

 

Considerações finais 

De fato, apesar de todas as reclamações feitas por ambas as partes, o relacionamento entre 

assessores de imprensa e jornalistas da área esportiva mudou muito nesses últimos anos. 

Não há como dizer que no começo das coberturas jornalísticas não havia um  certo 

conflito, ou pelo menos um ruído de comunicação entre as partes.  

Esse conflito pode ser facilmente explicado pelo fato de, ‗da noite para o dia‘, os 

jornalistas terem sido obrigados a se reinventarem para continuar produzindo e 

disseminando um conteúdo com qualidade. Os jornalistas tiveram de se acostumar com as 

restrições impostas pelas assessorias. Grande parte da liberdade em se chegar a informação 

acabou com a entrada das assessorias.     

Porém, com o passar do tempo, os jornalistas começaram a descobrir novas formas de fazer 

jornalismo. Um excelente e atual exemplo para isso foi a mudança ocorrida com o Globo 

Esporte, da Rede Globo. Segundo Bruno Laurence, ―a notícia sempre esteve ali para todos, 

mas o que faz a diferença hoje é a maneira com que cada veículo ou jornalista irá contá-la‖.  

O Globo Esporte se reinventou. Agora o programa não se contenta apenas em jogar 

informações do dia a dia dos clubes. As reportagens mais interessantes do programa são as 

que tratam de assuntos banais, como por exemplo, saber o que os jogadores dizem após 

marcarem um gol, ao invés de apenas mostrar os gols. O caráter de infotenimento (mescla 

de informação com entretenimento na mídia) revolucionou o programa e também a forma 

de se enxergar o esporte. 

Entre jornalistas e assessores, atualmente, não há mais os problemas de relacionamento que 

existiam antes. A fase de readaptação já terminou, mas é claro que ainda há muitos 

problemas (como os apresentados nesse artigo) a serem sanados ou pelo menos (como o 

jornalista não pular os serviços da assessoria e ir diretamente em busca do atleta ou o caso 

das coletivas mau organizadas). 
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Também é importantíssimo deixar bem claro, que de todos os jornalistas e assessores 

entrevistados, nenhum se mostrou contra o outro ‗lado do balcão‘ (nem assessores contra 

jornalistas, nem jornalistas contra assessores) levando em conta aspectos pessoais, mas sim 

analisando profissionalmente a situação e os interesses envolvidos.   

Durante a elaboração deste artigo, percebemos que não existe grande variedade 

bibliográfica específica sobre esse tema (assessoria de imprensa e futebol). Sendo essa a 

principal dificuldade encontrada ao desenvolver a pesquisa.  

Com a conclusão desse artigo, algumas questões foram esclarecidas, mas outras dúvidas e 

perguntas foram levantadas. Dúvidas essas que podem originar futuras pesquisas e resultar 

em outros artigos científicos. Dentre as novas questões, podemos citar: O que mudou na 

cobertura jornalística com o surgimento das novas tecnologias? Esse tema foi levantado 

por grande parte dos entrevistados ao serem perguntados sobre qual teria sido a maior 

mudança no exercício da profissão. Todos se lembraram de falar da internet, dos 

computadores e das novas formas que as mídias digitais e, sobretudo, as redes sociais, 

impuseram à forma de se fazer o jornalismo. 

Porém, ―é dever do jornalista estar sempre se adaptando às novas dificuldades, é assim que 

é o jogo e, por isso, temos que estar sempre atentos‖. (Bruno Laurence, jornalista da Rede 

Globo. Entrevista presencial no dia 27/08/2010)   
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Acaz Fellegger: assessor de comunicação de Luiz Felipe Scolari, Daniel Alves, Alex, 

André Santos, Deco, entre outros jogadores e treinadores. Pioneiro no processo de 
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Bruno Laurence: jornalista esportivo da Rede Globo. Entrevista presencial realizada no dia 
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Erich Beting: jornalista fundador da revista Máquina do Esporte. Entrevista presencial 
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RESUMO 

 

Este estudo busca compreender, no âmbito da comunicação organizacional, como a 

aplicação de um veículo destinado aos hóspedes pode ser importante em um plano 

estratégico de comunicação de um hotel, procurando responder as seguintes perguntas: A 

rede hoteleira utiliza a publicação externa como instrumento estratégico de comunicação 

para fortalecimento de sua marca, do ponto de vista mercadológico institucional? Como 

uma publicação pode ser estratégica no relacionamento com os hóspedes? 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Comunicação empresarial; Revista Customizada; Hotelaria. 

  

 

1 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

 

 As necessidades das empresas no final do século XX e início do XXI 

transformaram o papel da comunicação, afinal, o mundo globalizado e, consequentemente, 

o aumento da concorrência trouxeram novas preocupações, não mais focadas apenas no 

produto ou serviço, mas sim no mercado como um todo (PESSOA, s/d.). A comunicação, 

como responsável pelo fluxo da informação dentre os diferentes setores de uma empresa, 

deve ser pensada de maneira estratégica, focada nos objetivos globais da companhia. Isto 
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ocorre devido ao papel fundamental da comunicação nos processos de mudanças e 

desenvolvimento de empregados e colaboradores, como afirma Kunsch: 

É consenso que uma boa compreensão e um bom uso da 

comunicação são capazes de qualificar práticas gerenciais, 

melhorar o desempenho operacional, promover mudanças 

significativas nas múltiplas relações da instituição com os seus 

diversos públicos e agregar valor à organização (KUNSCH, 2009, 

p. 334). 

 

 Contudo, para atuar estrategicamente, segundo Kunsch (1997), a comunicação deve 

ser trabalhada de forma integrada, ou seja, em sinergia com diferentes áreas, unindo as 

especialidades para possibilitar a eficácia na comunicação. Ela afirma que, desta maneira, é 

possível criar uma política global e um comportamento homogêneo. ―Para as organizações 

em geral, é muito importante a integração de suas atividades de comunicação, em função 

do fortalecimento do conceito institucional, mercadológico e corporativo junto toda a 

sociedade‖ (KUNSCH, 1997, p. 116). Portanto, de acordo com Kunsch, uma estratégia 

eficaz deve trabalhar a comunicação institucional, a comunicação mercadológica e a 

comunicação interna de forma conjunta para, assim, permitir que uma única cultura seja 

mantida na empresa: a que esteja alinhada aos objetivos globais do negócio.  

 Contudo, Wilson da Costa Bueno (2007) acredita que o Brasil está longe de ter uma 

comunicação estratégica, salvo exceções, e, na opinião dele, mais se fala no desejo de uma 

atuação estratégica do que se coloca em prática. Para Bueno, a comunicação continua 

sendo tática e operacional, gerando poucos resultados. 

As organizações produzem e mantêm veículos ou canais [..], mas 

jamais os avaliam (na verdade, os projetos saem das cabeças dos 

executivos e não são resultado de um conhecimento ou pesquisa 

junto ao público-alvo); remetem releases, por fax ou por e-mail, 

para jornais e revistas que nunca viram e não monitoram o 

resultado obtido [...] (BUENO, 2007, p. 103-104).  

  

 Ainda segundo Bueno, para que a comunicação realmente seja estratégica é preciso 

que exista uma cultura dentro da empresa que a favoreça, ou seja, um ambiente baseado na 
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administração estratégica. ―A Comunicação Empresarial não se sustenta em ambientes 

organizacionais em que essa perspectiva de planejamento esteja ausente‖ (BUENO, 2009, 

p. 59). Além disso, outro passo fundamental para uma comunicação com inteligência é o 

planejamento, mas não uma mera descrição de atividades, e sim uma reflexão sobre todos 

os aspectos que possam envolver a atuação comunicacional da empresa. De acordo com 

Bueno (2009), este planejamento não é estruturado de maneira sistemática com modelos 

pré-concebidos, ele deve ser respaldado em conhecimentos e vivências interligados às 

finalidades e valores da companhia.  

O planejamento em comunicação deve resultar de uma política de 

comunicação, instrumento de gestão que vislumbra ações e 

estratégias também de longo prazo. Ele deve estar em sinergia com 

a cultura da organização, levar em conta o perfil da concorrência e 

da sua área específica de atuação, o contexto econômico, 

sociocultural, ambiental, legal em que a organização se insere [...] 

(BUENO, 2009, p. 39-38). 

 

 Portanto, a prática da comunicação integrada na empresa - com o envolvimento de 

todos os setores – aliada a um planejamento comunicacional (a curto, médio e longo 

prazos), focados nos interesses de mercado alvo da empresa, irão possibilitar uma prática 

estratégica de comunicação. 

 

1.2 JORNALISMO EM REVISTA 

 

O jornalismo praticado em revista, independente de sua periodicidade, que, 

normalmente, varia entre semanais, quinzenais ou mensais, se difere dos demais veículos 

de comunicação por sua capacidade intrínseca de aprofundar temas que diversas vezes já 

foram reportados por outras mídias, mas sob uma ótica mais analítica - uma vez que o 

tempo de apuração é mais extenso, se compararmos aos jornais diários, portais de notícia e 

a televisão. A proposta das revistas como meio de comunicação é definida por Sergio Vilas 

Boas:  
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As revistas fazem jornalismo daquilo que ainda está em evidência 

nos noticiários, somando a estes pesquisas, documentação e riqueza 

textual. O texto em revista se propõe mais abertamente a interpretar 

o fato através de uma das principais categorias jornalísticas: a 

reportagem (BOAS, 1996 apud SOARES, 2005, p.2, online). 

 

Ao ter o desafio de explicar os fatos com uma abordagem mais crítica e detalhada, 

as revistas têm função importante na construção da opinião pública e, até mesmo, a 

responsabilidade como formadoras de opinião. Para Marília Scalzo (2004, p. 21), ―[...] as 

revistas acabaram tomando para si um papel importante na complementação da educação, 

relacionando-se intimamente com a ciência e a cultura‖. 

O posicionamento analítico das revistas acaba por suscitar nos leitores o sentimento 

de identificação, ou ausência dele, sobre determinados fatos. Isto ocorre com maior 

frequência e clareza em revistas segmentadas, que produzem conteúdos direcionados a um 

determinado nicho da sociedade. Thiago Maciel, em seu estudo sobre tribo urbana, explica 

como as revistas interferem nas relações de grupo: 

Uma revista pode, por exemplo, ser voltada ao público feminino em 

geral, despertando interesse de todo público feminino, ou ainda, 

dentro da segmentação ―mulher‖ se direcionar ao público teen, 

abarcando assim um segmento ainda mais especializado (MACIEL, 

2006, p.39, online, grifo do autor). 

 

Por falar diretamente com uma classe que, muitas vezes, é individualizada e 

compartilha dos mesmos interesses e ideias, as revistas divulgam anúncios publicitários 

que certamente compactuam com os gostos e características sociais do seu leitor - o 

chamado target na linguagem de propaganda -, pois, apesar da ética profissional e 

ideologia editorial, as revistas são, acima de tudo, um negócio que visa o lucro. Portanto, 

além de informar o leitor e propor discussões mais amplas, as revistas, na visão de Muniz 

Sodré (1975 apud MACIEL, 2006, p.46) incitam muito mais o consumo. ―O interesse do 

editor é que ela (revista) se venda assim como um sabonete ou uma roupa. Por isso, mais 

do que destinada a irrigar a opinião pública a revista é feita para o entretenimento ou a 

evasão do consumidor‖. 
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1.2.2 Publicações Empresariais 

 

Por outro lado, existem publicações impressas, com conteúdo jornalístico, que não 

colocam a venda de exemplares como interesse primordial, muitas delas até são gratuitas. 

As revistas empresariais, por exemplo, constroem o seu ganho, além do valor arrecadado 

com a publicidade, no campo institucional, onde é possível trabalhar a marca da empresa, 

com o objetivo de adquirir um melhor reconhecimento do público-alvo ou audiência do 

quadro de funcionários. ―Estas revistas [empresariais] conseguem agrupar os três itens do 

composto promocional: informar, persuadir e reforçar o nome da marca‖ (CASTRO et al., 

2007, p.10, online, grifo nosso). 

A revista empresarial como estratégia de comunicação está inserida no ramo de 

jornalismo especializado de mídia impressa. Ela tem como um de seus objetivos a 

promoção de valores e premissas empresariais junto aos públicos interno, externo ou à 

audiência mista, composta pelos dois gêneros citados. Independente do direcionamento, as 

companhias utilizam as publicações impressas com a finalidade que abrange todo negócio: 

o lucro (REGO, 1987).  

 

1.2.2.2 Publicações Internas 

 

Como canal de comunicação direto entre direção e funcionários e vice-e-versa, as 

publicações internas, representadas em sua maioria por jornais e revistas, é uma importante 

ferramenta de aproximação entre os diferentes setores de uma empresa, que busca incitar o 

espírito de coletividade entre as equipes e atualiza os empregados a respeito dos assuntos 

que envolvem a companhia, como, por exemplo, notícias de interesse profissional, e o que 

for referente à temas externos, como aborda Francisco Gaudêncio Torquato do Rego: 

De um lado, as publicações internas transmitem informações 

relativas às atividades da produção, retratando operações que se 

processam em muitas partes da empresa e dando a todos 
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conhecimentos sobre elas (informações operacionais); de outro 

lado, fornecem informações que nem sempre se relacionam ao 

trabalho ou às operações. São informações que objetivam criar um 

clima harmônico e produtivo (informação de motivação). O 

objetivo dessa comunicação é instrumental, na medida em que 

produz atitudes coletivas favoráveis ao bom andamento da empresa 

(REGO, 1986, p.121).  

 

 

 1.2.2.2.2 Publicações Externas 

 

Quando o enfoque de uma revista empresarial está no cliente, ou seja, o público 

externo, a produção de conteúdo tende a reportar menos matérias de cunho institucional, o 

que colabora para um espaço maior de reportagens que compactuam com os interesses do 

público externo, como aponta Francisco Gaudêncio Torquato do Rego (1986, p.131). ―As 

matérias nem sempre se relacionam à empresa. O conteúdo tende para a neutralidade. É 

claro que tudo depende do público‖. Rego também aborda o comportamento de leitura 

destes clientes, que, grosso modo, tem o mesmo instinto de um leitor de revistas semanais e 

noticiosas. 

O público seleciona o que vai consumir em termos de informação, 

buscando o que lhe parece mais útil para sua vida pessoal, o que vai 

de encontro aos seus pontos de vista e interesses, o que lhe parece 

relaxante ou divertido. Enfim, a audiência seleciona a informação 

que lhe parece mais conveniente para cada situação. (REGO, 1986, 

p. 26) 

 

a) revistas customizadas  

 

Associado ao marketing, o termo customizada é derivado das palavras 

originalmente inglesas custom (personalizado) e customer (consumidor) e, em revista, está 

inserido ao que compõe a área do jornalismo empresarial. Dentro do universo de 

customizadas, os conceitos de marketing e jornalismo são pensados de maneira unificada e 
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aplicados em reportagens de cunho institucional ou meramente informativas, como 

explicam Joe Pulizzi e Newt Barrett (2009, p. 28, online, tradução nossa
80

). ―Seu conteúdo 

irá refletir um entendimento profundo sobre os desafios que seu cliente está enfrentando‖.  

A proposta destas publicações especializadas, como define Ana Carolina Barbosa 

(2011), é a de alinhar produção de conteúdo informativo, que entretenha e seja um 

prestador de serviços ao leitor/cliente e potencial consumidor, com a oportunidade 

implícita de fomentar seus negócios para propagação de uma boa imagem junto ao público, 

bem como, em alguns casos, estimular o ganho mercadológico. Com uma linha de 

apresentação semelhante, o Custom Content Council (Conselho de Conteúdo 

Customizado), uma das principais associações norte-americanas no segmento de 

customizadas, aborda a união entre marketing e jornalismo em revistas do gênero: 

A publicação customizada casa as ambições de marketing de uma 

empresa com as necessidades de informação de seu público-alvo. 

Isso ocorre através da entrega de conteúdo editorial - por meio da 

imprensa, Internet e outros meios de comunicação - tão 

intrinsecamente valioso que move o comportamento do receptor na 

direção desejada. (CUSTOM CONTENT COUNCIL, 2011, online, 

tradução nossa
81

). 

 

Por ser um canal que media a relação da empresa com público, as revistas 

customizadas, destinadas ao público externo, não necessariamente precisam abordar em 

suas reportagens temas que compactuem com o mercado de atuação das empresas. Um 

exemplo disto é a versão brasileira da Audi Magazine, de marca automobilística e 

produzida pela Trip Editora, que trabalha sua produção de conteúdo fora do universo de 

carros e velocidade, com plano editorial definido a partir de três pilares pré-estabelecidos 

pela montadora. ―A ideia não é vender o carro, mas vender um conceito. Se você coloca 

uma parte promocional ninguém vai querer ler‖
82

, afirma Lia Bock, editora da revista Audi 

Magazine. Do contrário, a publicação deixa de ser uma revista customizada para adquirir 

                                                 
80
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características preponderantes de catálogo de vendas, ou seja, um produto que não 

demanda técnicas de reportagem e muito menos jornalistas, mas somente profissionais de 

publicidade e marketing, conceito analisado por José Carlos Marques: 

As chamadas revistas customizadas são publicações de circulação 

direcionada, cujo objetivo principal é cativar o público externo 

(nomeadamente clientes e consumidores) a partir da oferta de 

conteúdos informativos e de entretenimento, sem apelar 

ostensivamente para a divulgação da marca da empresa (é preciso 

levar em conta que elas não podem funcionar como catálogos de 

venda). O maior segredo está justamente no fato de jamais 

escamotearem o fato de estarem subordinadas aos interesses de 

marketing das marcas [...] (MARQUES, 2007, p.5, online).  

 

Ao produzir sua própria publicação, as companhias acabam expandindo seu 

relacionamento com os clientes, mas, como em um efeito ―gangorra‖, interrompem ou 

diminuem sua fatia de investimentos destinados à publicidade em espaços oferecidos pelas 

mídias jornalísticas, como afirma Marília Scalzo (2004, p. 47). ―Pois, se as empresas se 

encarregam de produzir suas próprias publicações, com certeza vão empregar nelas muito 

de sua verba destinada originalmente à publicidade‖.  

Como qualquer outro produto, o valor para a produção de uma revista customizada 

varia conforme o interesse e capacidade de capital do contratante. No ramo de publicações 

destinadas a hospedaria, a agência ComFW, de origem francesa, anunciou por meio da 

página da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Aberje - (2011, Online), 

em maio deste ano, que irá produzir uma revista de luxo para o hotel Unique, de São Paulo, 

além de futuras publicações para os cariocas Copacabana Palace e Tivoli. Segundo consta 

na página da Aberje, os títulos serão trimestrais e o custo total para produção da revista do 

hotel Unique será de R$ 95 mil. 

Como iremos detalhar no item sobre imagem e identidade da empresa, os benefícios 

que as revistas customizadas possibilitam, na maioria dos casos, estão no fortalecimento de 

uma boa imagem junto ao público, uma mensuração de resultado impalpável, se pensar 

financeiramente. A respeito dos resultados e consequências das revistas customizadas, sob 

a ótica comportamental dos consumidores, foi realizado um estudo por Millward Brown 

para a Association of Publishing Agencies (APA), em 2005, no Reino Unido, com mais de 
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quatro mil leitores. Uma das conclusões da pesquisa é que as revistas customizadas tornam 

os leitores mais fiéis a marca.  

A pontuação CL (Confiança e Lealdade) é consistentemente maior entre 

consumidores que leram a revista e de fato o estudo descobriu que aqueles consumidores 

que leram a revista estão aptos a gastar 8% mais das suas despesas para uma determinada 

marca de categoria. Para os setores automotivo e financeiro, este é de 5% e 8% 

respectivamente, e para o setor de varejo levanta-se uma alta significativa de 21% 

(BROWN, 2005).  

 

1.3 POTENCIAL TURÍSTICO DO BRASIL 

 

O setor de turismo no Brasil tem aumentado cada vez mais sua representatividade e 

importância para a economia do país. De acordo com dados do Banco Central, divulgados 

pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), os gastos de turistas estrangeiros, em 

março de 2011, foram de US$ 630 milhões, o maior valor registrado nos últimos 10 anos 

para o período. No ano passado, no mesmo mês, esse valor foi de US$ 576 milhões. O 

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo 

em março de 2011, também demonstra o crescimento do setor no país. Conforme dados da 

Infraero neste boletim, de outubro a novembro de 2010, o Brasil teve cerca de dois milhões 

de desembarques internacionais, 20% a mais que o mesmo período em 2009. Ainda, de 

acordo com o Governo Federal, o turismo deve representar 3,3% do PIB (Produto Interno 

Bruto) do país e gerar 2,8 milhões de empregos em 2011. 

Um dos responsáveis por esse desempenho positivo no setor de turismo são os 

grandes eventos esportivos realizados no Brasil, como o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 

1, mundiais de vôlei de praia e futebol de areia, o Brasil Open de Tênis, entre outros, que 

movimentam todos os setores da economia e geram empregos. O Documento Referencial 

Turismo no Brasil 2011-2014, divulgado no portal do Ministério do Turismo, ressalta a 

importância destes eventos para o país: 
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Um fator que influencia positivamente e sinaliza para a expansão 

do mercado internacional do Turismo no Brasil refere-se à 

realização de eventos internacionais no País. Nos últimos anos, o 

Brasil galgou posições no ranking da International Congress and 

Convention Association – ICCA relativo aos maiores captadores 

de eventos no mundo. O País passou da 19ª posição em 2003 para 

a 7ª posição (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011, online). 

  

 

A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 serão 

grandes e determinantes eventos para consolidar o turismo e a imagem do país no exterior. 

O presidente da Embratur, Mário Moysés, ressalta os benefícios e as expectativas com 

estes eventos: 

A oportunidade de projetar o País no mundo e construir uma 

imagem de modernidade e competência para receber grandes 

eventos, aliada às já conhecidas belezas naturais e culturais do 

Brasil, farão do nosso país um dos principais destinos turísticos do 

mundo até 2016. Até lá, receberemos grandes investimentos em 

infraestrutura, mobilidade, projetos ambientais, qualificação de 

pessoal e renovação de várias áreas urbanas (MOYSÉS, 2010, 

online). 

 

A expectativa do Ministério do Turismo é que o Brasil receba cerca de 500 mil 

turistas estrangeiros na Copa de 2014, além da movimentação de dezenas de milhões de 

brasileiros pelas cidades-sede. Portanto, o setor de hotelaria será um dos grandes 

beneficiados pelo crescimento do turismo com os megaeventos que serão realizados no 

país nos próximos anos e deverá estar preparado para recebê-los. De acordo com Proni 

―[...] é possível aproveitar a Copa e os Jogos [Olímpicos] para impulsionar de modo 

consistente a ―indústria do turismo‖, que abarca empresas de diferentes segmentos 

econômicos, em especial de hotelaria e transporte de passageiros (aéreo e rodoviário)‖ 

(PRONI, 2009, p.65, grifo nosso). 

1.3.3. Estratégia comunicacional para captação de turistas na hotelaria 

 Percebe-se, a partir dos dados apontados nos capítulos anteriores, que a demanda de 

turistas no Brasil e, principalmente, na capital paulista é grande e tende a aumentar com o 

crescimento da economia, a boa imagem do país no exterior, destacando-se entre os 

BRIC‘s (países emergentes – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), e a realização 
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dos megaeventos nos próximos anos. Como setor diretamente afetado, a hotelaria tem tido 

boas contribuições e oferece capacidade de expansão significativa. 

[...] a hotelaria tem recebido dos eventos, importante contribuição, 

dentre elas: equilíbrio entre oferta e demanda; previsão de 

demanda, o que facilita a prestação dos serviços; menor 

investimento e mais direcionados; possibilidade de maior 

permanência dos hóspedes e em função disso maior ganho; 

crescimento de outros serviços em tempo de crise; efeito 

multiplicador dentre os participantes dos eventos (VIEIRA, s/d, p. 

9, online). 

 

 Como receptor da maioria dos visitantes, o hotel deve estar preparado e atuar de 

maneira estratégica para atraí-los ao seu estabelecimento e não a outro qualquer. Um fator 

importante é apontado por Almeida: 

[...] um turista sem experiência de estada anterior, teve de saber da 

existência do estabelecimento através da exposição à mensagem do 

estabelecimento inserta num dos meios de comunicação utilizados 

para formar uma atitude, a qual pode consistir numa intenção de 

compra favorável (ALMEIDA, 2008, p.51, online).  

 

 Nessa perspectiva, não basta o hotel estar localizado em uma cidade com forte 

potencial turístico, por exemplo, se outros pontos importantes não forem trabalhados 

dentro da estratégia do negócio. No caso da atração de turistas, a imagem tida do 

estabelecimento será determinante. De acordo com Tomikawa (2004), as informações e 

ideias que um visitante adquire de determinado lugar e as impressões que elas causam terão 

papel fundamental no momento da escolha por ele ou não. Segundo Tomikawa, trabalhar a 

imagem é um dos fatores mais relevantes: 

A imagem é de importância fundamental para a preferência, a 

motivação e o comportamento de um indivíduo com relação a 

produtos e destinações turísticas, já que irá fornecer um efeito 

―impulso‖ que resultará em diferentes prognósticos de demanda 

(TOMIKAWA, 2004, p.24, online). 
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 Neste quadro de expansão da economia e do setor turístico e hoteleiro, a 

comunicação necessita ser pensada de forma estratégica e integrada. Assim, um veículo 

externo pode ser um componente importante para lidar com a apresentação de uma 

identidade consistente de uma empresa, construindo uma imagem positiva aos possíveis 

clientes (os conceitos de identidade e imagem são detalhados no próximo capítulo). Jun 

Matsuoka Tomikawa (2004, p. 32) complementa que ―A busca pela informação e sua 

avaliação é apresentada como componente principal do processo de tomada de decisões, no 

qual o conhecimento do consumidor vai de noções gerais a critérios e preferências mais 

específicas pelas alternativas‖.  

 Assim, como forma de complementar a propaganda, a revista ou o jornal externo 

traz a possibilidade de aproximar cliente e empresa de forma agradável, trabalhando a 

marca, a imagem da companhia com seu público prioritário. Lia Bock, editora da revista 

Audi Magazine, aponta isto da seguinte forma:  

O veículo externo servirá para construir a imagem da empresa, para 

mostrar o que você é. A pessoa recebe uma revista e vê fotos 

lindas, gente bacana, ideias interessantes, ela vai se identificar com 

algo legal, que é a revista que representa a sua empresa
83

. 

 

1.5 IMAGEM E IDENTIDADE DA EMPRESA 

  

Ao desenvolver um veículo de comunicação focado no público externo, dois fatores 

muito importantes devem ser considerados: a imagem e identidade da empresa. De acordo 

com Paul A. Argenti (2006), a imagem de uma companhia corresponde à visão que os 

diferentes públicos possuem dela, e esta imagem pode não ser única, dependendo da 

variação deste público. Já a identidade não deve ser distinta de um público a outro, mas sim 

representar a realidade da empresa e ser bem consistente. Portanto, Argenti define a 

identidade como: 

[...] a manifestação visual de sua realidade, conforme transmitida 

através do nome, logomarca, lema, produtos, serviços, instalações, 

folheteria, uniformes e todas as outras peças que possam ser 
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exibidas, cridas pela organização e comunicadas a uma grande 

variedade de públicos (ARGENTI, 2006, p. 80-81). 

 

 É a partir da identidade, das mensagens transmitidas, que os diferentes públicos 

construirão suas percepções (a imagem) a respeito da companhia. ―Se as percepções 

diferirem radicalmente da realidade [...], ou a estratégia foi ineficiente ou o modo como a 

empresa se percebe precisa ser modificado‖ (ARGENTI, 2006, p. 81).  

 Para sobreviver em um mercado competitivo e global, as empresas devem fazer uso 

das suas principais armas: uma identidade sólida e, consequentemente, uma boa imagem, 

afinal, cada vez mais as percepções tidas pelos consumidores e clientes são o que 

garantirão o sucesso ou o fracasso do negócio. De acordo com Argenti (2006, p. 84), uma 

identidade consistente deve considerar aspectos como ―uma visão corporativa inspiradora, 

uma marca corporativa cuidadosamente elaborada (com foco em nomes e logomarca) e, 

muito importante, uma auto-apresentação coerente‖. Já a boa imagem dependerá das 

experiências (positivas) do público com a companhia, ou seja, um bom atendimento ou 

uma atenção exclusiva poderão fazer toda a diferença. ―A credibilidade que uma empresa 

adquire através da aplicação continuada de um excelente padrão de comportamento 

determinará a sua imagem nas mentes dos públicos de modo muito mais profundo do que 

uma campanha de anúncios corporativos‖ (ARGENTI, 2006, p. 96). Desta maneira, a 

reputação consistente de uma organização apenas é possível quando identidade e imagem 

estão alinhadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 A construção e o mantimento desta identidade e imagem positiva dependerão de 

planos estratégicos de comunicação, que devem considerar todos os artifícios possíveis 

para gerenciá-las. Belmiro Ribeiro da Silva Neto ressalta alguns desses pontos: 

[...] a empresa deve cuidar para que as ações de comunicação 

realizadas por seus diversos setores e interlocutores – seus 

produtos, serviços, marcas, anúncios, atitudes, entrevistas, 

comunicados etc. – tenham a qualidade e a coerência necessárias 

para gerar, nesta ordem, identidade, imagem e reputação positivas 

ou favoráveis (NETO, 2010, p.5). 

  

 Um aspecto fundamental para se construir uma reputação positiva é o envolvimento 

interno da empresa por meio de ações de comunicação, garantindo empregados alinhados 
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aos objetivos de negócio da empresa. Além disso, o desenvolvimento e a divulgação da 

Visão da companhia – como ela quer ser vista por seus públicos – colaboram com a 

formação de uma reputação positiva (NETO, 2010). Um exemplo citado por Neto (2010), 

da empresa Natura, reflete bem este posicionamento, já que com o slogan ―Bem estar bem‖ 

em suas ações de comunicação, a companhia procura trabalhar uma identidade precisa.  

De fato, utilizando seu nome, sua marca, seus produtos, e demais 

ações de comunicação pública de forma coerente, a empresa 

transmite que atua em harmonia com a natureza, com qualidade e 

credibilidade – valores que os públicos admiram e que os 

influenciam a enxerga-la positivamente (NETO, 2010, p. 5).  

  

 No âmbito dos veículos direcionados ao público externo, a realidade não é 

diferente. A grande estratégia ao cria-los é a maneira com que a imagem da empresa será 

trabalhada e apresentada a este público. Mariella Lazaretti, diretora de redação da 4 Capas 

Editora, ressalta isto da seguinte forma:  

 

Para a imagem da empresa, a revista empresarial externa é 

fundamental. É uma maneira da empresa conversar com o cliente 

dela sem ser invasiva, sem ser vendedora. Você transforma a 

imagem da empresa em algo agradável de ser visto
84

.    

 

1.6 PESQUISA QUANTITATIVA DE REVISTAS - DEZ MELHORES HOTÉIS DO 

BRASIL   

 Ao longo deste estudo, realizamos uma pesquisa quantitativa com os dez melhores 

hotéis do Brasil, de acordo com o Prêmio VT 2010/2011, da revista Viagem e Turismo 

(Editora Abril), para descobrir quais possuem ou possuíam um veículo impresso voltado ao 

público externo. As informações foram recolhidas por meio de contato telefônico ou por e-

mail com os departamentos de comunicação ou marketing e assessorias de imprensa dos 

hotéis. 

 A partir das respostas, reunimos os dados e elaboramos a tabela a seguir, 

obedecendo a ordem de qualificação dos dez melhores hotéis do Brasil: 
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Hotéis Possui ou possuía veículo 

para o público externo.                  

Se sim, qual? 

Observações 

Copacabana Palace, Rio de 

Janeiro, RJ 

Não   

Fasano, São Paulo, SP Não    

Hilton Morumbi, São 

Paulo, SP 

Sim. Revista Moments. Revista trimestral. Começou a 

circular em 2008 e durou um ano e 

meio. 

Unique, São Paulo, SP Não O resort Unique Garden possuía 

uma revista customizada para 

público externo, chamada 

Exclusive & Unique, que teve 

apenas uma edição publicada em 

2005.  

Grand Hyatt, São Paulo, 

SP 

Sim. Revista Hy.  Revista única (sem periodicidade).  

Serrano, Gramado, RS Não   

Renaissance, São Paulo, SP Não   

Majestic Palace, 

Florianópolis, SC 

Não   

Ritz Lagoa da Anta, 

Maceió, AL 

Não   

Hotel Pestana Bahia, 

Salvador, BA 

Não   

 

Tabela 1: Lista dos dez melhores hotéis do Brasil que possuem ou não revista externa. 

 

Portanto, a partir desta pesquisa, descobrimos que apenas um dos hotéis, o Grand 

Hyatt São Paulo, possui um veículo destinado aos hóspedes, a revista Hy, porém, uma 

edição única. Já o hotel Hilton Morumbi chegou a produzir revistas focadas no público 

externo, a Moments, mas que, atualmente, não estão mais em circulação.  
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo transpor as bases de uma nova solução quanto 

à utilização de materiais recicláveis. A abertura da empresa Recicle Já, calcada sob os 

ideias de sustentabilidade, renova o conceito de reciclagem e se compromete com novas 

soluções em educação e conscientização ambiental. Dessa forma, toda o processo de 

abertura da empresa se deu com base nessa orientação e o documento que segue dita cada 

um dos passos que norteiam a implantação das atividades da empresa. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade, reciclagem, meio ambiente, empresa. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

As questões éticas e de valores humanos tornaram-se fundamentais para a política e 

para a gestão do desenvolvimento sustentável em todo e qualquer empreendimento.  

As empresas têm como princípio básico o aumento da consciência ambiental da 

população, direcionado principalmente para a ética da sustentabilidade. Há uma 

preocupação muito grande com o futuro do nosso Planeta, e a Recicle Já quer ajudar a 

garantir as condições de vida para as futuras gerações. 

                                                 
85 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackenzie - São Paulo, 25 de outubro  de 2011. 
86 Estudante de Graduação 6º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie email:  

carolinadomingues_6@hotmail.com 
87 Estudante de Graduação 6º semestre do Curso de Publicidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie email: 

jessica.presenca@gmail.com 
88 Estudante de Graduação do 6º semestre do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie email: 

ma.lucchesi@gmail.com 
89 Estudante de Graduação do 6º semestre do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie email: 

nicollasrudiner@hotmail.com 

 



344 
 

A questão ambiental vem sendo amplamente discutida em todos os cantos do 

mundo. O motivo é a aparente revolta da natureza frente às ações humanas. Os recursos 

naturais estão escassos e a consciência ambiental ainda não alcançou a todos. Apesar disso, a 

Recicle Já acredita que o ecossistema pode ser ajudado e que as atitudes presentes refletirão 

no futuro.  

E não apenas o meio ambiente sofre com as mudanças climáticas. Os setores 

econômico/financeiro de muitos países já sofrem e sofrerão com a fragilidade da questão 

ambiental. Para exemplificar de forma simples, pode-se pensar na Lei da oferta e da procura.  

Quando a demanda de um determinado produto é alta, mas sua oferta não é 

proporcional, seu preço comercial sobe. Hoje, a água no mundo já sofre imensa escassez, o 

que acarreta em sua valorização. Por esse e muitos outros motivos, a sustentabilidade é uma 

pauta tão frequente inclusive no meio empresarial.   

A Recicle Já quer mostrar aos cidadãos comuns essa responsabilidade social, a fim 

de engajá-los nessa missão. A intenção é fazer com que cada um inicie o trabalho em prol do 

meio ambiente dentro de sua casa.  

Por meio da reciclagem de objetos, a quantidade de lixo que polui rios e solos 

diminui consideravelmente. Ao invés desse lixo ficar parado gerando toxinas, ele é 

reutilizado em prol de causas nobres, e ganha novas utilidades.  

 

O mais importante é integrar práticas ambientais e sociais a seus 

modelos de negócios. Para algumas companhias, essas práticas 

deverão tratar de mudanças climáticas, transgênicos ou proteção da 

biodiversidade. Para outras, poderão estar relacionadas à saúde 

pública, consumo consciente ou lobby responsável. O assunto varia 

de empresa para empresa e de setor para setor. (ZADEK, 2006) 

 

 

 Há ainda outra forma de pensar ―sustentabilidade‖. As empresas podem se 

comprometer diretamente com causas sustentáveis a fim de atrair um mercado consciente 

em potencial. O tema é pauta, e ser sustentável agora é estilo de vida. Se é estilo de vida, é 

padrão. Sendo padrão, se torna mercadológico.  

 E valores que hoje incentivam o consumo consciente e responsabilidade social não 

atraem apenas clientes, mas também funcionários e parceiros engajados, que buscam 

sucesso. É uma forma de estabelecer estreita relação entre as ações estabelecidas pela 

empresa e a forma como essas mesmas ações são trabalhadas, postas em prática.  
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 A Recicle Já pretende se firmar como um exemplo atual de compromisso direto 

com o meio ambiente e sua causa. É preciso lembrar a necessidade da coleta seletiva, mas 

também promover seu reaproveitamento, a fim de torná-la de fato útil, para além do que já 

é feito. Espera-se que, dentre outros objetivos, o domínio www.recicleja.com.br consiga 

atingir também essa meta.  

O site, produto específico da recicle Já, oferecerá um serviço de agendamento diário 

para coleta de lixo reciclável ―em domicílio‖. A empresa vai até a casa do cliente, no dia e 

horário específicos escolhidos por ele.  

Para isso, o usuário deverá se cadastrar no site da empresa, que trabalhará para a 

Prefeitura de São Paulo de forma terceirizada. Atender-se-á pessoas físicas e jurídicas 

(nesse caso, outras empresas de grande e médio porte).  

O serviço pretende se estender a toda a capital, e sua logística será desenvolvida 

com base nessa funcionalidade. O agendamento facilita, inclusive, o atendimento de maior 

número de clientes. O horário de funcionamento da empresa será dividido em dois turnos, 

das 7h às 14h, e das 15h às 22h.  

 Outro serviço prestado pelo domínio online será a disponibilização de aulas, via 

web, a fim de incentivar o uso adequado de material reciclável. Utilizar garrafas pet para 

fazer enfeites, como porta-lápis e abajures, é exemplo de temas que serão trabalhados de 

forma educativa por meio dessas aulas online.  

 As aulas serão ministradas por voluntários, especialistas em artesanato e lixo 

reciclável. Professores, também voluntários, concederão palestras online sobre os temas 

sustentabilidade e reciclagem, a fim de contribuir para melhor entendimento do público.  

Essas aulas, didáticas e educativas, pretendem, à priori, expor o tema de forma 

consciente. Mas, à medida que ganhemos público, o objetivo maior é transformá-las em 

uma espécie de curso profissionalizante, a fim de capacitar profissionais ligados a coleta 

seletiva.  

O domínio online da empresa, então, buscará parcerias com empresas que possam a 

sustentabilidade como valor-chave, e oferecerá, com a ajuda desses parceiros, mais esse 

serviço à sociedade.  

 Para implantação de um programa específico de coleta seletiva é preciso bastante 

dedicação e empenho. E todo bom projeto é compreendido em, pelo menos, três etapas: o 
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planejamento, a implantação e a manutenção. Pensando nisso, haverá constante 

manutenção do portal e da equipe responsável pela coleta, a fim de se obter bons 

resultados, consciência sustentável e coletiva e produção de fontes acessíveis de renda. 

[...] as empresas precisam internalizar a dimensão da 

sustentabilidade em suas atividades, com perspectiva de médio e 

longo prazo, compreendendo que devem exercer um papel 

absolutamente estratégico [...]. Um bom exemplo de como 

operacionalizar tal dimensão em seus negócios pode ser visto 

quando as empresas criam critérios de sustentabilidade para 

aquisição de seus bens e serviços, criando uma cultura nova que 

atinge toda a cadeia produtiva, assegurando com isso que o 

consumidor possa exercer uma escolha adequada em termos de 

seus próprios valores no seu cotidiano. (FELDMANN, 2009). 

 

Abertura da Empresa  

Dados para constituição do contrato social 

Razão Social:  

Recicle Já LTDA. 

Nome Fantasia: 

Recicle Já 

Instalação/ marca/ Legalização 

A razão social Recicle Já LTDA pode ser registrada como nossa marca. Ou seja, 

esta disponível para ser legalizada, caso necessário.  

Quantidade de sócios: 

Dois 

Endereço da sede: 

Avenida Miruna, 914.  

CEP 04084-001 – Moema 

 

Planejamento da comunicação  

O marketing da nossa empresa será feito por meio de divulgação do nosso logo em 

sites relacionados à sustentabilidade. Assim, o nosso publico alvo – aqueles que se 

importam com o assunto – podem saber da existência de nossa empresa e procurar mais 

informações a respeito em nosso portal.  
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A principio, todos os funcionários da empresa são jornalistas – desde as sócias ate 

os TI`s. Portanto, todos podem ajudar na hora de fazer a comunicação com a imprensa, 

sendo as duas sócias as porta-vozes. Ou seja, as que falarão em nome da Recicle Já.  

 

Festa de lançamento 

O evento de lançamento da Recicle Já será realizado um final de semana antes de 

começar a funcionar. A festa será no Espaço Noah, localizado na Rua Castro Verde, 266, 

Chácara Santo Antônio – São Paulo. Os convidados serão todos os nossos parceiros e 

patrocinadores, que receberão o convite via email. Alem dessas pessoas, também 

chamaremos pessoas de ONGs que se preocupam com a sustentabilidade. O custo estimado 

para esse evento gira em torno de 20 mil reais, que sairá do investimento inicial da 

empresa.  

Objetivos: 

- Consciência ambiental através da coleta de lixo seletivo. 

- Palestras com profissionais em prol do meio ambiente e aulas online para aprender a fazer 

artesanato. 

 

Capital Social: 

- R$ 10.000 

 

Cronograma de Abertura de Empresa:  

- Responsáveis pela contabilidade da empresa: Edna Sicari Aiache e Estela Sicari Aiache.  

- Estabelecer o nome da empresa perante a junta comercial do Estado de São Paulo 

(JUCESP) ou nos 10 cartórios.  

- A empresa na área de prestação de serviço, deve ser aberta no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas. O valor do registro é de acordo com o Capital Social.  

- Elaboração do contrato social de acordo com o novo código civil, vistado por advogado 

inscrito junto a ordem dos advogados do Brasil. Entrada e pagamentos de taxas perante a 

junta comercial do Estado de São Paulo ou cartório. Acompanhamento do processo e 

reconhecimento de firma das assinaturas dos sócios em três vias do contrato.  
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- Elaboração de DBE (Documento básico de entrada do CNPJ – CADASTRO NACIONAL 

DA PESSOA JURÍDICA) junto à receita federal.  

- Inscrição no Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM) junto a prefeitura do município 

de São Paulo. Obtenção do auto de licença de funcionamento –subprefeitura de São Paulo 

e obtenção da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) – Prefeitura do 

Município de São Paulo, sendo anual, pois o endereço será comercial/residencial.  

- Inscrição no INSS e caixa econômica federal.  

Departamento pessoal: 

- Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ao ministério do trabalho.  

- Conectividade social, obrigatório o envio mensalmente, verificando junto ao contrato 

social, quem será o sócio administrador e quem terá direito a uma retirada de pro labore; o 

mínimo a recolher ao INSS será de um salário mínimo (salário mínimo federal R$ 510,00 x 

11% empresa do simples nacional = a pagar R$ 56,10, mensais e se for empresa do lucro 

presumido R$ 510,00 x 31% = R$ 158,10, mensais), prazo todo dia 20 de cada mês. 

Departamento fiscal:  

- Apuração das notas fiscais emitidas dentro do mês, será lançado o PIS 0,65% e a 

COFINS 3%, com vencimentos todo dia 25 de cada mês, será enviado via email, para os 

devidos pagamentos.  

- Nota fiscal no valor de R$ 2.500,00 x 0,65% PIS = a pagar mensal 16,25 e da COFINS 

3% = a pagar mensal R$ 75,00.  

- IR e CSLL trimestrais – somam-se três meses, dando-se a base de calculo. Exemplo: R$ 

2.500,00 mensais x 3 meses = BC R$ 7.500,00 x 9% CSLL R$ 675,00 e ir 15% = R$ 

1.125,00.  

- DACON e DCTF mensais, com certificado digital, obrigação da contabilidade.  
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- Se possuir nota fiscal eletrônica municipal, primeiramente será cadastrado uma senha 

web junto a prefeitura do município de São Paulo, com assinatura do responsável pela 

empresa com firma reconhecida, para o devido desbloqueio da senha. Após esse 

procedimento, daremos entrada na NFE.  

 - Imposto de renda pessoa jurídica, responsabilidade do contador, anualmente.  

- Imposto de renda pessoa física, anualmente, no mês de abril de cada ano, até 2009, quem 

era sócio de empresa era obrigatório a declarar, mas a partir de 2010, não é mais 

obrigatório, desde que não seja atingido o valor do ir.  

- Como a empresa será prestadora de serviço, não há necessidade de possuir inscrição 

estadual.  

- Contabilidade  – lançaremos todos os meses, os impostos pagos (pis, cofins, ir, CSLL, 

GPS, Folha de Pagamento (TFE) , para  fazermos a contabilidade da empresa.  

DES – Declaração de Serviço  

- A empresa possuirá nota fiscal eletrônica não havendo obrigatoriedade de comunicarmos 

as notas fiscais, pois são online a transmissão.  

PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo  

- Referente à nota fiscal emitida dentro do mês, terá o ISS mensal, ou de 5% ou de 2%, 

dependendo do código. Vencimento até o 10º dia útil do mês subsequente. 

ESPECIFICAÇÃO DO TAMANHO DA EMPRESA 

Microempresa. Faturamento anual - até R$ 240mil 

ORGANOGRAMA 

 

 Sócias – Jéssica Presença e Marina Lucchesi 
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 Buscar patrocínios, professores voluntários para as aulas, parcerias com 

empresas sustentáveis; 

 Admitir e demitir funcionários; 

 Comandar o funcionamento da empresa e seus funcionários. 

 

 Financeiro – Nícollas Rudiner 

 Pagar taxas, contas, salários; 

 Fazer o balanço dos gastos e lucros; 

 Investir o dinheiro da empresa. 

 

 Logística – Carolina Domingues 

 Traçar as rotas das coletas. 

 

 Tecnologia da Informação – Carolina Domingues 

 Passar para a logística os endereços e dias que as coletas deverão ser efetuadas; 

 Gravar e editar os vídeos das aulas; 

 

ESPAÇO FÍSICO 

 

 Por nossa empresa ser inovadora no mercado, pensamos em, inicialmente, não 

optarmos por alugar um espaço de escritório. Faremos uso de Home Offices, ou seja, cada 

integrante da empresa trabalhará da própria casa. Com isso, economizaremos o valor do 

aluguel e o revertemos para algum outro setor da empresa.  

 Para nos comunicarmos, faremos um plano da Nextel para pagar apenas uma única 

taxa mensal. Além dos aparelhos celulares, também nos falaremos via internet, por meio de 

e-mails e recados.  

 Quando necessárias, as reuniões serão feitas na casa de um dos integrantes da 

empresa. A escolha do local será feita de acordo com a facilidade de acesso das pessoas.  

 Estipulamos uma meta de tempo para trabalharmos nesses Home Offices. Dentro de 

um ano, se a empresa já estiver fixada financeiramente e obtendo os lucros necessários, nos 

mudaremos para um escritório. 
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 Nós alugaremos uma sala em um prédio no bairro de Moema pelo valor 

aproximado de R$2.600. O escritório fica localizado na Avenida Moema e possui uma 

vaga(s), 39 m² Área Útil, 80 m² Área Total, 1 banheiro, cabeamento e telefonia. Nessa sala 

teremos seis computadores, seis mesas com cadeiras, uma mesa de reuniões com quatro 

cadeiras, três aparelhos de telefone com uma linha fixa, um arquivo, uma impressora a 

laser e uma maquina de café.  

 Valores: 

Computadores:  

 Dell – Vostro. Windows
®
  7 Home Basic Original, 3 GB de Memória e 500 GB 

de Disco Rígido e Monitor LCD 19" – cada um sai por R$1.399 e 

compraríamos quatro unidades por R$5.596. 

 Desktop Apple IMAC MC508BZ / A com processador INTEL CORE 13 4gb 

500gb 21.5‘‘ – Apple – cada um sai por R$3.999 e compraríamos duas unidades 

por R$7.998. 

Mesas 

 Aproximadamente R$200 cada, no total de R$1400. 

Cadeiras  

 Aproximadamente R$100, no total de R$1000. 

Telefones 

 Aproximadamente R$40, no total de R$120. 

Impressora a Laser 

 Impressora HP LaserJet Color LaserJet CP3525n – R$2.758 

Cafeteira 

 Aproximadamente R$150. 

javascript:winopen('/content/topics/segtopic.aspx/promos/pt/vista_home_basic?c=br&cs=brbsdt1&l=pt&s=bsd&~lt=popup','Principal','WIDTH=595,HEIGHT=400,RESIZABLE=YES,SCROLLBARS=YES,TOOLBAR=YES,LEFT=0,TOP=20');
javascript:winopen('/content/topics/segtopic.aspx/promos/pt/3gb_500gb?c=br&cs=brbsdt1&l=pt&s=bsd&~lt=popup','Principal','WIDTH=595,HEIGHT=400,RESIZABLE=YES,SCROLLBARS=YES,TOOLBAR=YES,LEFT=0,TOP=20');
javascript:winopen('/content/topics/segtopic.aspx/promos/pt/3gb_500gb?c=br&cs=brbsdt1&l=pt&s=bsd&~lt=popup','Principal','WIDTH=595,HEIGHT=400,RESIZABLE=YES,SCROLLBARS=YES,TOOLBAR=YES,LEFT=0,TOP=20');
javascript:winopen('/content/topics/segtopic.aspx/promos/pt/monitor_lcd_19_included?c=br&cs=brbsdt1&l=pt&s=bsd&~lt=popup','Principal','WIDTH=595,HEIGHT=400,RESIZABLE=YES,SCROLLBARS=YES,TOOLBAR=YES,LEFT=0,TOP=20');


352 
 

Arquivo 

 Arquivo Armário Fichário Com 2 Gavetas Gaveteiro Em Aço – R$210 

 

PATROCINADORES 

 

 As empresas Império do Óleo e Nelo Rodolfo Produções já fecharam acordo de 

patrocínio com o site Recicle Já. Outras empresas que lidam com o tema de reciclagem 

estão em contato para fazer parcerias.  

 O supermercado Pão de Açúcar que visa manter o meio ambiente contribui com 

atitudes como troca de sacolas de plástico por caixas de papelão, para deteriorar menos o 

meio ambiente.   

 As Empresas Recicla Brasil, Raposo Plásticos, Recicle Tudo e Cempre compram 

lixos que podem ser reciclados na ideia de torná-los algum produto útil para uma nova 

venda.  

 

GASTOS INICIAIS 

 

O dinheiro inicial da empresa será investido pelas duas sócias. Cada uma entrará na 

sociedade com o valor de R$30 mil cada. Esse dinheiro será utilizado para cobrir os gastos 

iniciais da empresa e o que sobrar será guardado e, quando houver necessidade, resgatado.  

 Construção do site – R$680 

 Abertura da empresa CNPJ – R$1.500 – R$2.000 

 Aparelho de celular – Nextel – i296 – R$ 299. Precisaremos de seis unidades no 

valor total de R$ 1.794 

 Festa de lançamento – R$ 20 mil 

 

ESTIMATIVA DE RECEITA – R$15mil 

 FGTS (funcionários) – R$160 

 INSS (funcionários) – R$160 

 INSS (pró-labore) – R$400 

 ISS – R$750 

 Nextel – R$600 
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 Sócias: R$1.000 – cada uma no total de R$2.000 

 Financeiro: R$500 

 Logística: R$500 

 Programadoras: R$500 – cada uma no total de R$1000 

 Contador – R$570 por mês 

 Tarifas Bancárias - R$100 por mês  

 Hospedagem do site – R$30 por mês 

 

Total de despesas: R$6.770 

Lucro estimado: R$8.230 

 

ANEXO I 

CONTRATO SOCIAL 

―RECICLE JÁ LTDA‖ 

 

           Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os 

abaixo assinados: 

 

Jéssica Presença, brasileira, maior, solteira, Jornalista, nascido em 02 de setembro de 

1988, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 44.956.252-9 SSP-SP, devidamente 

inscrito no CPF/MF sob o nº 320.212.238-09 , residente e domiciliado na Rua Atílio Piffer,  

705, Bloco C, apartamento 103, Bairro de Santana, Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, CEP. 02516-000; 

 

Marina Lucchesi, brasileiro, maior, solteiro, Jornalista, nascido em 06 de outubro de 

1989, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 47.805.464-6 SSP/SP, devidamente 

inscrito no CPF/MF sob o nº. 396.993.498-24, residente e domiciliado, na Avenida Miruna, 

914, Bairro Moema, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04084-003; 

 

têm entre si justos e contratados, a constituição de uma sociedade simples limitada, que se 

regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que 

disciplina essa forma societária. 



354 
 

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial de “ RECICLE JÁ LTDA”, 

com sede e domicílio na Avenida Miruna, 914,  Bairro de Moema, Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 04084-001. 

Cláusula 2ª - A Sociedade poderá, por deliberação dos sócios, a qualquer tempo, abrir, 

transferir, manter e encerrar filiais, dependências, agências, escritórios e representações em 

qualquer parte do Território Nacional ou no exterior.  

Parágrafo Único: Ocorrendo necessidade de especificar o nome da rua e o número onde 

se localiza qualquer dependência, filial, subsidiária, escritório ou representação da 

empresa, para quaisquer fins, e especificamente para se obter das Prefeituras Municipais 

alvarás necessários à instalação e funcionamento, bastará a deliberação dos sócios em 

reunião. 

Cláusula 3ª - A sociedade terá por objeto social  o serviço de coleta de lixo seletivo da 

comunidade.  

Cláusula 4ª - A sociedade simples inicia suas atividades neste ato e seu prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 

Cláusula 5ª - O Capital Social é de R$ 10.000, dividido em 10 mil cotas no valor de R$1, 

cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, com recursos próprios dos sócios, 

neste ato assim subscritas: 

 

 

Jéssica Presença cotas no valor de R$ 5.000 

Marina Lucchesi cotas no valor de R$ 5.000 

Totalizando.............10.000 cotas no valor de R$10.000  

 

 

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todas 

respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Artigo 1052 

da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

Cláusula 7ª - A administração dos negócios da sociedade caberá exclusivamente ao sócio 

(retirada de pro labore), com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e 

passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 

no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Único – Apenas o sócio administrador fará jus a uma retirada mensal, a 

título de pró labore, a ser fixada anualmente pelos sócios, cuja importância, de acordo 

com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração 

da sociedade. 

Cláusula 8ª - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à 

sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolverem 

em obrigações relativas ou operações estranhas ao objeto social. A prestação de fianças, 

avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros dependerá de 

aprovação de ambos os sócios. 

Cláusula 9ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e 

preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder 
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ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá manifestar sua intenção por escrito ao 

outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de 

preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou 

transferência das cotas. 

Cláusula 10ª - O quotista que quiser transferir suas cotas de capital, ou parte dela, 

comunicará por escrito à sociedade, indicando o nome do pretendente e o preço ajustado. 

Se ao termo de 30 (trinta dias) contados da data do recebimento do aviso, não houver 

interesse na aquisição das cotas, o sócio retirante poderá transferi-las aos pretendentes 

indicados. 

Cláusula 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 

do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 

Parágrafo Único – A administração da sociedade poderá, a seu critério, levantar balanços 

intermediários, inclusive para períodos inferiores a seis meses, porém, o levantamento 

anual será feito no último dia do exercício social. 

Cláusula 12ª - Os lucros apurados ao final de cada exercício ou por ocasião de 

levantamento intermediário, na forma da cláusula anterior, terão a destinação que lhes for 

determinada pelos sócios, em reunião de quotistas, observadas as disposições legais 

aplicáveis. 

Cláusula 13ª - Ocorrerá à dissolução da sociedade quando a maioria do capital determinar. 

Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas 

obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas, em proporção ao 

número de cotas que cada um possuir. 

Cláusula 14ª - No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos 

sócios será realizado em 30(trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao 

sócio remanescente e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual 

com a inclusão destes. 

Parágrafo Primeiro - Caso não venham os herdeiros a integrarem a sociedade, estes 

receberão seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou 

falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo 

IGPM (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 

30 (trinta) dias da data do balanço especial. Permanecendo apenas um sócio, este terá o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não 

recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual 

ou extinta. 

Cláusula 15ª - As deliberações sociais serão sempre tomadas por reunião dos sócios, a 

serem convocados previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. 

Parágrafo 1º - As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas 

hipóteses previstas em lei. 

Cláusula 16ª - O presente Contrato Social poderá ser alterado a qualquer tempo, desde que 

todos os sócios autorizem a modificação proposta, por escrito. 

Cláusula 17ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei,não estarem impedidos de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
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financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 18ª - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Cláusula 19ª - Os casos omissos, serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do 

Código Civil Brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem 

prejuízos das disposições supervenientes. 

 

               E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas para os regulares efeitos 

de direito. 

 

 

São Paulo, 11 de Abril de 2011. 

                                                               

                                                                                  

                                         

_______________________________ 

                                                                       Marina Lucchesi 

                                                                       R.G nº 47.805.464-6 SSP/SP 

_____________________ 

Jéssica Presença 

R.G. nº 44.956.252-9/SSP/SP 

 

 

 

Testemunhas: 

 

                                                  

                                                                           __________________________ 

____________________________                   Rodrigo Accarini 

Nícollas Rudiner                               R.G. nº 32.908.139-1 SSP/SP 

RG nº 44.894.005-X SSP/SP 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES  

 

CONTRATANTE: (Nome do Contratante), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), 

Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº 

(xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx);1  

 

CONTRATADO: (Nome do Contratado), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), 

Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº 

(xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx);2  

 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, 

forma e termo de pagamento descritas no presente.  

 

DO OBJETO DO CONTRATO  
 

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de (xxx) (Descrever 

pormenorizadamente o serviço, com todas as suas especificidades, incluindo dados 

técnicos que possam vir a influir no entendimento do contrato, e, se possível for, dados 

decorrentes de perícia realizada envolvendo as situações em que serão realizadas o 

serviço).  

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as 

informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes 

necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.  

 

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições 

estabelecidas na cláusula 6ª.  

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
 

Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente 

instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.  

 

Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) 

pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.  

 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ (xxx) (valor expresso), 

referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou 
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outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.3  

 

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA  
 

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao 

pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa 

pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.  

 

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 

20% de honorários advocatícios.  

 

Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 

6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do 

valor do contrato para a outra parte.  

 

DA RESCISÃO IMOTIVADA  
 

Cláusula 9ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em 

qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra 

parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de (xxx) dias.4  

 

Cláusula 10ª. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e 

mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia 

paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.  

 

Cláusula 11ª. Caso seja o CONTRATADO quem requeira a rescisão imotivada, deverá 

devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, 

acrescentado de 2% de taxas administrativas.  

 

DO PRAZO  
 

Cláusula 12ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do 

prazo de (xxx) meses5, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.  

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 

Cláusula 13ª. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista 

entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, 

não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de 

subordinação.  

 

Cláusula 14ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o 

CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o 

risco de ocorrer a rescisão imediata.  

 

Cláusula 15ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos.  
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DO FORO  
 

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de (xxx);  

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 

igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.  

 

São Paulo, 11 de Abril de 2011.  

 

 

 

_________________________                  _______________________ 

Jéssica Presença                                      Marina Lucchesi 

R.G. nº 44.956.252-9/SSP/SP                  R.G nº 47.805.464-6 SSP/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

R.G. nº XXXXXXXX SSP/SP 

 

 

                                                             ______________________________             

                                                             Rodrigo Accarini 

                                                             R.G. nº 32.908.139-1 SSP/SP   

 

 

_________________________________ 

Nícollas Rudiner                                

RG nº 44.894.005-X SSP/SP                                             
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Brasil de toda gente
90
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91
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92
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93

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho consiste numa produção multimidiática paráfrase do poema Navio 

Negreiro: Tragédia no mar, de Castro Alves, e paródia das fotografias Vista total da Mina 

de ouro de Serra Pelada e Trabalhadores da Mina de Ouro de Serra Pelada, de Sebastião 

Salgado. Dentro de um universo intertextual, o vídeo Brasil de toda gente expõe a relação 

do Brasil com os estrangeiros como uma ―terra-mãe‖ que acolhe a todos indistintamente. 

Além disso, a obra ressalta as características do povo brasileiro como fruto dessa fusão 

interior-exterior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade; multimidia; navio negreiro; estrangeiro; 

sebastião salgado. 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Esta produção foi uma avaliação final apresentada em 30 de maio de 2011 dentro da 

disciplina Intertextualidade Digital, constante da grade curricular do terceiro semestre do 

Curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. O trabalho foi orientado 

pela professora Fernanda Mazza Garcia. O livro de José Luiz Fiorin
94

, Introdução ao 

pensamento de Bakhtin, utilizado como bibliografia básica da matéria, permitiu-nos 

entronizar alguns conceitos fundamentais para a realização do vídeo. 

Bakhtin
95

,é considerado um dos primeiros a conceituar o que é intertextualidade, mas sem 

utilizar esse termo. Ele criou a palavra dialogismo: ―(...) Dialogismo são as relações de 

                                                 
90

 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackenzie - São Paulo, 25 de outubro de 2011. 

 
91 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e-mail: 

cecihfg@gmail.com 
92 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e-mail: 

marinapedrozaa@gmail.com 
93 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e-mail: 

thaisa.barcelo@gmail.com 
94 José Luiz Fiorin (Birigui,1942) é professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e  

Ciências Humanas da USP, autor de diversos artigos e livros com ênfase em teoria e análise lingüística (CONTEXTO, 

2011). 
95 Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) foi um linguista russo do século XIX e teórico da literatura (FIORIN, 

2006, p. 19). 
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sentido que se estabelecem entre dois enunciados. (...) Todos os enunciados no processo de 

comunicação, independente de sua dimensão, são dialógicos‖ (FIORIN, 2006, p. 19). Em 

suma, intertextualidade pode ser definida como uma forma de diálogo entre textos. Texto é 

tudo que contém um significado e não necessariamente é verbal. Pode haver diálogo entre 

textos, imagens, sons e narrações.  

Dessa forma, tudo o que é produzido, desde os tempos mais antigos, vem de textos 

anteriores, pois para Bakhtin só existe um texto original: o texto divino, a exemplo da 

passagem bíblica do Novo Testamento: ―No princípio era o verbo. O verbo estava com 

Deus. O verbo era Deus‖ (João, 1:1).    

Portanto, a intertextualidade se dá quando se parte de outros textos denominados, nesse 

processo, de intertextos, e constrói-se um texto central. É esse texto centralizador que vai 

comandar o sentido das relações intertextuais que podem estar à mostra ou em suas 

―entrelinhas‖. 

Outro conceito importante utilizado nessa produção é que toda intertextualidade é 

endoliterária ou exoliterária. Classifica-se um texto endoliterário quando o texto 

centralizador serve-se de outros intertextos do mesmo tipo. Por exemplo, quando o texto 

centralizador é verbal e se utiliza de intertextos também verbais. Quando não há intertextos 

do mesmo tipo do texto central tem-se uma intertextualidade exoliterária. Além disso, as 

intertextualidades endoliterárias podem ser explícitas quando há citação, epígrafe ou 

referência no texto central; ou implícitas quando há paródia, paráfrase ou alusão no texto 

central. 

Assim, a partir da assimilação desses conceitos, produzimos uma intertextualidade 

endoliterária implícita parafrásica de Navio Negreiro: Tragédia no mar
96

, de Castro 

Alves
97

, pois Brasil de toda gente mantém o mesmo gênero: ambos são poemas.  Mas, 

nossa produção também contém várias intertextualidades com outros textos, de forma 

                                                 
96

 Navio Negreiro: Tragédia no mar: poema escrito em 1868. Faz parte do livro ―Os escravos‖, de Castro Alves. 

Recitado pela primeira vez pelo autor, então com 21 anos, no Teatro São José, em São Paulo, teve excepcional acolhida e 

foi, a partir daí, uma importante peça na campanha abolicionista que começava a ganhar corpo em todo o país. 

(FRANKLIN, 2011) 
97 Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871) foi um importante poeta brasileiro do século XIX. Seu estilo 

contestador à esravidão vigente, o tornou conhecido como o ―Poeta dos Escravos‖. (SUAPESQUISA, 2011)  
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implícita e explícita, a exemplo das imagens do vídeo (fotografadas pelas próprias autoras) 

que parodia as fotografias da série Trabalhadores
98

, de Sebastião Salgado
99

.  

Com base nisso, apenas as relações intertextuais do trabalho em si já o tornam um rico 

conteúdo; e, ao aprofundar, esse universo torna-se ainda mais complexo, pois nota-se que o 

próprio poema Navio Negreiro: Tragédia no mar possui relações com outros textos, a 

exemplo das obras A Divina Comédia
100

, de Dante Alighieri
101

; Os Lusíadas
102

, de Luís 

Vaz de Camões
103

; Os miseráveis
104

, de Victor Hugo
105

; entre outras. 

Como é um trabalho multimidiático, vamos apresentá-lo em seguimentos de mídia, pois a 

proposta é que cada recurso (texto, som e imagem) passe mensagens distintas e não óbvias.  

Segue poema Brasil de toda gente:  

Primeira estrofe: Existe um povo que a bandeira empresta // P'ra reluzir muita fama e 

heroísmo!// E deixa-a transformar-se nesse símbolo: // Manto rico de diversidade étnica! 

Segunda estrofe: Quem são estes agracidados // Que encontram em tu, ó Brasil, // Um 

rumo em tão grande espaço?// Quem são? E de onde vieram?  

Terceira estrofe: ...Que importa do nauta o berço, // Donde é filho, qual seu lar? // O 

importante é que ama a terra // A que veio trabalhar.  

Quarta estrofe: Mesmo assim...Dize, tu, severa Musa, // Musa libérrima, audaz!... // Quem 

são esses guerreiros ousados // Que apagam nesta terra seus borrões?  

                                                 
98 Vista Total da Mina de Ouro de Serra Pelada e Trabalhadores da Mina de Ouro de Serra Pelada – ambas de 1986 

(ECA/USP, 2011). 
99 Sebastião Ribeiro Salgado (Aimorés, 1944) é um dos mais respeitados fotojornalistas da atualidade e tem como 

característica principal retratar a realidade econômica de diversos locais do mundo.  (ECA/USP, 2011) 
100 Divina Comédia é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e da mundial, escrita No período de 

1310/1321por Dante Alighieri. É dividida em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema chama-se "Comédia" 

não por ser engraçado mas porque termina bem (no Paraíso). (WIKIPEDIA, 2011). 
101 Dante Alighieri (1265 -1321) foi um escritor, poeta e político italiano. É considerado o primeiro e maior poeta da 

língua italiana, definido como il sommo poeta ("o sumo poeta")  (WIKIPEDIA, 2011). 
102 Os Lusíadas é um poema épico de 1572, de Luís Vaz de Camões, de inspiração clássica (segundo a Eneida, de 

Virgílio) mas de manifesto saber contemporâneo, colhido na observação. É constituído por dez cantos compostos de 

décimas em decassílabos heróicos, e vive de uma contradição esteticamente harmonizada entre a ação das divindades 

pagãs (que ajudam ou prejudicam o progresso dos Portugueses na viagem marítima para a Índia, tema do livro) e a tutela 

do sentimento cristão e da expansão da fé, que anima um ardor de conquista e de possessão do mundo. (INSTITUTO 

CAMÕES, 2001) 
103 Luís Vaz de Camões (1524-1580), pouco o que se sabe sobre o maior poeta português, e esse pouco é, ainda assim e 

na maioria dos casos, duvidoso.(OS LUSÍADAS, 2011). 
104

 Les Misérables (Os Miseráveis) é uma das principais obras escritas pelo francês Victor Hugo, publicada em 3 de abril 

de 1862 simultaneamente em Leipzig, Bruxelas, Budapeste, Milão, Roterdã, Varsóvia, Rio de Janeiro e Paris (nesta 

última cidade foram vendidos 7 mil exemplares em 24 horas). A história se passa na França do século XIX entre duas 

grandes batalhas: a Batalha de Waterloo (1815) e os motins de junho de 1832. (WIKIPEDIA, 2011). 
105

 Victor-Marie Hugo (1802- 1885) foi um novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos 

direitos humanos francês de grande atuação política em seu país. (WIKIPEDIA, 2011) 
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Quinta estrofe: São asiáticos, africanos, europeus…// Que saídos de um sonho dantesco, // 

Acordam no paraíso sem fronteiras // De azuis e dourados resplandecentes no infinito. 

Sexta estrofe: Oh! que doce harmonia traz-me a brisa! // Que música suave ao longe soa! // 

Abre as cortinas do futuro, // Oh! Brasil do meu amor!  

Sétima estrofe: Ontem, presos às tradições. // Hoje, em plena liberdade // A rolar nas 

imensidades do Novo Mundo // Que acalenta as almas com oportunidade.  

Oitava estrofe: E faz-se a orquestra tônica ascendente... // Esforçam-se os braços nas 

lavouras, // No plantio de café, chá, arroz. // Sente-se deste painel a majestade! 

Nona estrofe: Vão depressa,// Vão correndo.// Uns de alegria deliram, // outros enriquecem.  

Décima estrofe: Homens do Brasil! Ó grandes empreiteiros, // Agradeceis o trilho que 

Colombo abriu nas vagas,// Carregando as promessas divinas da esperança// Que a 

bandeira brasileira beija e balança.  

Décima primeira estrofe: Ontem, um país escravista; // Hoje, o que abraça o diferente.// 

Brasil: negros, brancos e amarelos! // Brasil: terra de todos! 

Quanto ao texto 

O trabalho produzido se utiliza de diversas ferramentas presentes na obra de Castro Alves a 

começar pela estrutura. O primeiro canto de Navio Negreiro: Tragédia no mar contém 

onze estrofes com quatro versos cada. Como o mesmo acontece em Brasil de toda gente 

tem-se uma relação intertextual endoliterária implícita parafrásica.  

Toda a estrutura do poema de 1868 consiste numa paródia estrutural e paráfrase temática 

da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri; pois também são retratados os três temas: 

inferno, purgatório e paraíso, porém no poema de Castro Alves a ordem é inversa. Brasil 

de toda gente foca apenas no paraíso, portanto mantém uma relação temática intertextual 

endoliterária implícita parodística com Navio Negreiro: Tragédia no mar e Divina 

Comédia, porém uma relação estrutural parafrásica com a última obra citada, quando 

analisamos Brasil de toda gente do ponto de vista das ações do imigrante (do inferno, 

passando pelo purgatório, e chegando ao paraíso). 

A temática da nossa produção enaltece o Brasil e o imigrante que veio por vontade própria. 

Já no poema do poeta brasileiro há uma visão pessimista do Brasil com foco 

principalmente na escravidão. Estabelece-se assim uma relação intertextual endoliterária 

implícita parodística, reforçada ainda mais ao analisar o sexto canto do poema de Castro 

Alves em que o eu-lírico conclui por meio de uma forte crítica ao povo e à política 
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brasileira que o Brasil deveria ser ―exterminado‖. Ainda afirma que o povo verde e 

amarelo empresta sua bandeira/imagem a fim de disfarçar a condição animal e humilhante 

que os escravos viviam em suas terras, deixando claro que são pessoas que vieram para o 

Brasil contra suas vontades.  

O primeiro verso ―Existe um povo que a bandeira empresta‖ é igual ao primeiro verso do 

sexto canto, constituindo uma relação endoliterária explícita (citação). Já o segundo verso 

―P'ra reluzir muita fama e heroísmo!‖, além de fazer alusão à continuação do sexto canto, 

estabelece uma relação intertextual endoliterária implícita parafrásica com o Hino Nacional 

Brasileiro, pois é uma alusão à frase ―De um povo heróico o brado retumbante‖.  

O terceiro verso ―E deixa-a transformar-se nesse símbolo‖ também faz uma alusão à 

continuação do sexto canto e introduz o grande significado do Brasil, ressaltado em todo o 

poema: ―Manto rico de diversidade étnica!‖ (quarto verso). 

Assim, a primeira estrofe de Brasil de toda gente constitui uma introdução do narrador ao 

que ele vê acontecer. Ele se mostra totalmente consciente do que está falando, assim como 

demonstra o eu-lírico no quarto canto de Navio Negreiro: Tragédia no mar quando após 

passar por um momento deslumbrante com a paisagem do mar; portanto, um momento 

inconsciente; enxerga o horror vivenciado pelos escravos dentro do navio e assimila com 

espanto as punições as quais eram submetidos.  

Mas a próxima estrofe de Brasil de toda gente mostra que mesmo tendo um narrador 

consciente do que vê, ele não conhece o todo, não consegue enxergar com profundidade de 

onde vem essa diversidade étnica. Portanto, é um narrador ignorante assim como o eu-

lírico do primeiro e segundo cantos do poema de Castro Alves. Por isso ele pergunta: 

―Quem são estes agracidados que encontram em tu, ó Brasil, um rumo em tão grande 

espaço?‖, e insiste: ―Quem são? E de onde vieram?‖.  

Os dois primeiros versos dessa estrofe fazem uma alusão à segunda estrofe do quinto canto 

e o terceiro verso também faz uma alusão, só que à quinta estrofe do primeiro canto do 

poema épico. O último verso constitui uma citação bíblica: ―E um dos anciãos me falou, 

dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? 

(Apocalipse 7:13). Temos assim relações endoliterárias explicita (citação) e implícita 

(alusão). 

A terceira estrofe de Brasil de toda gente dá voz ao próprio estrangeiro que se sente 

incomodado ao perceber a cisma do narrador em querer saber quem ele é. Ele se incomoda 
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porque não se sente exterior ao Brasil, e sim parte da nação brasileira então sua origem 

pouco importa.  

Os dois primeiros versos da palavra do imigrante consistem numa citação dos dois 

primeiros versos da primeira estrofe do segundo canto de Navio Negreiro: Tragédia no 

mar – ―...Que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar?‖. E em seguida o 

imigrante mostra o que é mais importante para ele e o que justifica os braços abertos do 

Brasil a pessoas de outras nações: ―O importante é que ama a terra a que veio trabalhar‖, 

afinal os primeiros imigrantes chegaram ao nosso país justamente com essa finalidade.  

Esse ato de dar voz à figura principal não acontece no poema de Castro Alves, pois em 

nenhum momento o escravo tem esse direito. Quem responde às perguntas do eu-lírico é a 

Musa, uma figura que representa a sabedoria, e demonstra em suas palavras conhecer a 

tudo e a todos. E o mesmo acontece em Brasil de toda gente. O narrador insistente recorre 

a alguém que possa ajudá-lo: ―Mesmo assim...Dize, tu, severa Musa, Musa libérrima, 

audaz!...Quem são esses guerreiros ousados que apagam nesta terra seus borrões?‖.  

No vídeo, a Musa é uma personificação da natureza, pois é nela que encontramos a base de 

tudo, o conhecimento primário e ao mesmo tempo total de tudo o que conhecemos hoje; 

mas no vídeo, ela só consegue ter tudo isso porque incorpora para si a visão aguçada do 

Albatroz – a mesma águia destacada na última estrofe do primeiro canto e que é invocada 

pelo eu-lírico de Castro Alves para que ele possa enxergar mais de perto o que acontece 

dentro do navio. 

Assim, a Musa-Albatroz em sua profundidade responde com sabedoria: ―São asiáticos, 

africanos, europeus…‖, a fim de abranger os três maiores continentes da Terra mostrando 

que os imigrantes vêm de todos os cantos do mundo; e ressalta a ascensão dos mesmos: 

―Que saídos de um sonho dantesco, acordam no paraíso sem fronteiras de azuis e dourados 

resplandecentes no infinito‖. Nesses versos, ―sonho dantesco‖ faz referência à primeira 

estrofe do quarto canto: ―Era um sonho dantesco...o tombadilho‖, e as palavras ―azuis‖, 

―dourados‖ e ―infinito‖ fazem referência à primeira estrofe do quinto canto. 

E encantado, o imigrante mais uma vez interrompe a narrativa deixando à mostra seu 

sentimento fraterno com o Brasil e exemplificando as palavras da Musa-Albatroz: ―Oh! 

que doce harmonia traz-me a brisa! Que música suave ao longe soa!‖ – esta é uma citação 

da sétima estrofe do primeiro canto que estabelece uma relação intertextual endoliterária 

explicita. E, continua: ―Abre as cortinas do futuro, oh! Brasil do meu amor!‖ – aqui se 
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encontra uma paródia da música Aquarela do Brasil
106

, de Ari Barroso
107

 que destaca as 

expressões: ―Abre a cortina do passado‖ e ―O Brasil, do meu amor‖. 

A Musa-Albatroz, antes interrompida, continua seu discurso: ―Ontem, presos às tradições. 

Hoje, em plena liberdade a rolar nas imensidades do Novo Mundo que acalenta as almas 

com oportunidade‖. Nesse trecho, as palavras ―Ontem‖ e ―Hoje‖ se referem à terceira 

estrofe do quinto canto do Navio Negreiro: Tragédia no mar, que por sua vez são uma 

paródia das palavras ―cá‖ e ―lá‖ da Canção do Exílio
108

, de Gonçalves Dias
109

. Já a 

expressão ―em plena liberdade a rolar nas imensidades do novo mundo‖ faz uma alusão à 

estrofe nove do quinto canto e à terceira estrofe do sexto canto do poema de Castro Alves. 

Assim, temos ao todo uma relação endoliterária implícita.   

Com a explicação da Musa+Albatroz, o eu-lírico torna-se consciente por completo e 

começa a compreender o que se deu a partir da chegada dos imigrantes no Brasil: ―E faz-se 

a orquestra tônica ascendente...‖ – esse verso contradiz a ―orquestra irônica, estridente‖ do 

som dos chicotes a acertar os escravos, presente na terceira estrofe do quarto canto do 

Navio Negreiro: Tragédia no mar - E continua: ―Esforçam-se os braços nas lavouras, no 

plantio de café, chá, arroz. Sente-se deste painel a majestade!‖. Nesse trecho, a palavra 

―orquestra‖ e a expressão ―deste painel a majestade‖ são citações do poema, portanto 

formam relações endoliterárias explícitas.  

Com o trabalho dos estrangeiros o país vai crescendo e a produção aumentando mais ainda: 

―Vão depressa, vão correndo‖ - essas expressões foram retiradas do poema Trem de 

Ferro
110

, de Manuel Bandeira
111

, que virou música nas mãos do compositor Tom Jobim
112

 

                                                 
106 O samba “Aquarela do Brasil” foi composto em 1939 pelo compositor Ari Barroso. O seu tom exacerbado e 

grandiloqüente aproximam-na de um relato épico, característica de uma história de grandes feitos e heróis, e, no caso, das 

belezas naturais. A canção acabou por estimular o aparecimento de um novo tipo de samba: o ―samba de exaltação‖, que 

segue a fórmula exacerbada de elogio à pátria.  
107 Ari Barroso (1903-1964), natural do estado de Minas Gerais, é considerado um dos maiores nomes da música popular 

brasileira de todos os tempos. É compositor de uma vasta obra: sambas, marchinhas, valsas e diversas músicas para os 

mais variados estilos musicais. Produziu muitas obras que superam em beleza e sensibilidade sua música mais popular. 
108 Canção do exílio é o poema de Gonçalves Dias que abre o livro contos literários e marca a obra do autor como um dos 

mais conhecidos poemas da língua portuguesa no Brasil. Foi escrito em julho de 1843, em Coimbra, Portugal. O poema, 

por conta de sua contenção e de sua alusão à pátria distante, tema tão próximo do ideário do Romantismo, tornou-se 

emblemático na cultura brasileira (WIKIPEDIA, 2011). 
109

 Antônio Gonçalves Dias (1823-1864) nasceu em Caxias, no Maranhão, filho de pai português e mãe cafuza. Estudou 

em Coimbra, onde obteve o grau de bacharel em Direito em 1844.Seu livro de estréia (Primeiros Cantos) foi publicado 

no Rio de Janeiro em 1846. A obra mereceu de imediata crítica elogiosa do poeta, historiador e romancista português 

Alexandre Herculano, que reconheceu em Gonçalves Dias um grande poeta e saudou nele o progresso literário do Brasil. 

(BRASILIANA, 2011). 
110

 O poema Trem de Ferro é uma imitação sonora de um trem em movimento. Sua riqueza está entrada no ritmo e na 

sua musicalidade baseada na métrica, na aliteração e na assonância. Busca a cultura popular, sobretudo a nordestina, 

fazendo citações de cantigas antigas e elementos do folclore brasileiro como embolada, cordel, repente e cantiga de roda. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gon%C3%A7alves_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1843
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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em 1986; constitui-se assim uma paráfrase temática e estrutural - E continua: ―Uns de 

alegria deliram, outros enriquecem‖, a fim de retratar que alguns se exaltam tanto com a 

nova oportunidade, que não se preparam para os desafios que encontrarão a exemplo de 

muitos que viram mendigos nas grandes capitais brasileiras. Outros, conseguem utilizar 

seus conhecimentos e a união da família para ganhar dinheiro, a exemplo dos chineses, 

japoneses e coreanos dos bairros Liberdade e 25 de Março, da capital paulista. 

O narrador concebendo a importância dos estrangeiros para a nação, sente orgulho do 

Brasil: ―Homens do Brasil! Ó grandes empreiteiros, agradeceis o trilho que Colombo abriu 

nas vagas, carregando as promessas divinas da esperança que a bandeira brasileira beija e 

balança‖ – em Navio Negreiro: Tragédia no mar, Castro Alves utiliza as mesmas 

expressões (presentes na segunda e terceira estrofe do último canto) para um sentido 

totalmente oposto: destruir o Brasil, colocando sobre essas palavras o peso negativo de 

terem sido descobertas algum dia a partir da rota marítima de Colombo na América. 

E conclui com uma relação intertextual endoliterária implícita parodística reafirmando, 

mais uma vez, o objetivo do texto: ―Ontem, um país escravista; hoje, o que abraça o 

diferente. Brasil: negros, brancos e amarelos! Brasil: terra de todos!‖ – a palavra ―Ontem‖ 

no Navio Negreiro é algo bom e o ―hoje‖ é algo ruim, mas no Brasil de toda gente é ao 

contrário.  

Quanto aos sons 

A estrutura sonora do vídeo é divida em sete momentos principais e segue uma lógica 

histórica do ponto de vista da nação brasileira e do estrangeiro. 

O primeiro momento integra as três primeiras estrofes: o vídeo começa com sons da 

natureza e um som nativo ritualístico que remete à origem e à cultura do povo brasileiro. A 

trilha existe a fim de lembrar que os primeiros povos a habitarem o Brasil foram os 

indígenas, que segundo relatos, realizavam rituais que envolviam bastante sonoridade, 

assim como a maioria dos povos primitivos. Os sons expressados lembram sons de 

instrumentos musicais naturais, como as flautas de bambu.  

                                                                                                                                                    
E como se fosse brincadeira de roda, o autor nos convida a retornar ao mundo lúdico, como mostra o nome do poema 

(LITERATURA EM FOCO, 2009). 
111 Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886-1968) nasceu em Recife/PE. Foi professor, poeta, cronista, crítico e 

historiador literário. Revelou-se sempre um humanista. Em 1954, publicou o livro de memórias ―Itinerário de Pasárgada‖, 

onde, além de suas memórias, expõe todo o seu conhecimento sobre formas e técnicas de poesia, o processo da sua 

aprendizagem literária e as sutilezas da criação poética (ABI, 2011). 
112 Antônio Carlos Jobim (1927-1994) foi compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro é 

considerado um dos maiores expoentes da música brasileira e um dos criadores do movimento da Bossa Nova 

(BIOGRAFIAS, 2008). 
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Na passagem da primeira para a segunda estrofe há um ruído que remete a uma 

convivência entre duas ou mais criaturas, simbolizando o início da comunicação, que mais 

tarde receberá a língua portuguesa dos colonizadores. 

Da segunda para a terceira estrofe ouve-se vozes que remetem à cânticos religiosos de 

crenças diferentes. É como se houvesse a invasão de diversas culturas – uma ação que 

remete à época das grandes navegações em que o Brasil recebeu holandeses, ingleses, 

franceses e espanhóis em seu território.  

O segundo momento integra apenas a quarta estrofe e o início da quinta: há introdução de 

uma música mais suave e o canto dos pássaros que, somados, transmitem paz e harmonia, 

assim como é a natureza em seu estado natural e equilibrado. Não é a toa que essa é a deixa 

para que o narrador evoque a Musa.  

Ao adentrar, a Musa traz consigo a voz de diversos cantos da Terra num clima de 

antepassados, reforçando ainda mais sua sabedoria e memória.  

No terceiro momento, a música que antes transmitia paz e sossego vai tornando-se 

melancólica e recebe um som forte e estridente como barulhos de tanques de guerra e 

bombas (aqui fica claro que muitos que saíram de seus países tinham motivos para isso). 

Após o susto, um quarto momento traz de volta a música apaziguadora como se trouxesse o 

imigrante de volta à vida, uma vida cheia de esperança. E, já implicitamente define o Brasil 

como o paraíso, pois ao aparecer a palavra ―paraíso‖ os sons dos pássaros começam a soar, 

remetendo ao conceito mundial de que Brasil é conhecido por suas belezas naturais e aves 

exóticas.  

O quinto momento é definido ao começar a sétima estrofe. A música fica num clima mais 

pesado, pois se lembrar do passado nem sempre é bom. Mas esse clima dura pouco, afinal, 

o que mais importa agora é aproveitar a nova oportunidade.  

E é a partir dessa oportunidade que, num sexto momento, a vida do imigrante vai 

ascendendo juntamente com o crescimento da música. O conhecimento do narrador sobre o 

apoio dos imigrantes na construção do país vai se ampliando até que a trilha recebe a 

intervenção do som de trens e muito movimento, remetendo à era da industrialização.  

Num último momento, a música continua crescendo, enchendo a voz do narrador de 

orgulho. É como se o invadisse de tal forma que fosse impossível voltar a ser como antes. 

Agora, se é, apenas, brasileiro.  

Quanto às imagens 
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O vídeo começa com imagens em preto e branco, pois fazem alusão a pessoas ainda 

desconhecidas para o narrador. Essas imagens dialogam 

com as fotografias de Sebastião Salgado: Vista total da 

Mina de ouro de Serra Pelada (foto ao lado) e 

Trabalhadores da Mina de ouro de Serra Pelada (foto 

abaixo) enquanto paráfrase, por ambas serem em preto e 

branco.  

A primeira fotografia de Sebastião também tem uma 

relação parodística com as primeiras imagens do vídeo 

por não se ter a vista total dessas pessoas, e sim parte de 

seus rostos – o que reforça ainda mais o 

desconhecimento das mesmas. Então, por consequência, 

a segunda fotografia é parafrásica nesse contexto, pois 

se tem o detalhe da escadaria e dos trabalhadores.  

A imagem do pássaro que aparece em seguida 

representa as cores da bandeira do Brasil: azul, 

verde e amarelo bem no momento em que é falada a 

palavra ―bandeira‖. Há ao fundo a cor vermelha, cor 

quente que pode simbolizar sangue ou amor, em 

contraste com a imagem que é o símbolo da paz. 

Mostrando que o acolhimento de estrangeiros pode 

gerar tanto paz e amor, quanto desconforto, guerra, 

sangue, xenofobia. 

Muitos podem pensar que a foto da prateleira com 

produtos chineses foi tirada na China, mas na 

verdade essa loja oriental se encontra no bairro da 

Liberdade, um ambiente em pleno centro da cidade 

de São Paulo, mas sem nenhuma característica brasileira. Essa imagem relata a diversidade 

étnica.  

Logo após, os mesmos rostos que no começo eram desconhecidos, começam a tomar forma 

e cor, ou seja, começam a se tornar conhecidos. E são pessoas das mais diferentes 

características para reforçar ainda mais a questão da diversidade étnica. Todos os 
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fotografados são brasileiros, mas com características de estrangeiros, a exemplo do judeu, 

do africano, do alemão e do japonês. 

A imagem do céu com nuvens remete, analisando profundamente, ao mapa da Terra 

mostrando que são características que vêm de toda a parte do globo. A Musa, no texto, 

aparece nas imagens representada por uma sequência de imagens de natureza para reforçar 

a relação já explicada anteriormente.  

As próximas imagens que se sucedem caracterizam o povo citado no texto por suas 

produções. Assim, ao falar a palavra ―asiáticos‖, o que se vê é a comida asiática; ao falar a 

palavra ―africanos‖, o que se vê é um ambiente que remete às religiões africanas como o 

candomblé; ao falar a palavra ―europeus‖, o que se vê é uma obra de arte com traços de 

movimentos artísticos europeus.  

A figura do barco naufragado remete às dificuldades em alto mar para se chegar ao tão 

sonhado destino, ou seja, além dos estrangeiros já enfrentarem problemas em seus locais de 

origem, eram obrigados a sofrerem ainda mais e estarem sujeitos a coisas piores como a 

morte, pois naquela época algumas viagens chegavam a demorar meses. 

Ao retratar o paraíso sem fronteiras, ao invés de colocarmos uma imagem paradisíaca, 

colocamos uma imagem que representa transição. É um mundo ainda incerto e embaçado 

aos olhos do imigrante, pois não se consegue definir com precisão o que existe logo à sua 

frente.  Além disso, é a passagem de um momento chuvoso, ou seja, difícil, árduo, frio; 

para um momento ensolarado, bom e quente. Um novo amanhecer que está começando a 

mostrar os primeiros raios do sol. Dessa forma, é inevitável que um sorriso satisfeito 

apareça após saber de tão boa notícia.  

Ao introduzir a fala ―Oh! Que doce harmonia traz-me a brisa! Que musica suave ao longe 

soa!‖, e as outras que se sucede, o que se observa é ação atrás de ação. É a força do 

trabalho trazendo tudo o que o imigrante precisa para sobreviver, inclusive dinheiro. O 

estrangeiro trabalha com gosto, pois vê que a terra é tão boa que é capaz de lhe dar a 

própria mercadoria. Por isso, nesse momento as imagens se intercalam entre o coco no 

coqueiro e o coco já na mesa e cortado; o abacaxi na plantação e o abacaxi na barraca da 

feira; e assim por diante.  

O significado da expressão ―presos a tradições‖ é bem compreendido quando se observa 

grãos de café segurados por uma mão, representando uma época em que as coisas eram 
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arcaicas e hoje não são mais. A tecnologia está aí para nos ajudar, assim como um novo 

mundo está cheio de oportunidade para nos oferecer.  

As próximas imagens demonstram um tipo da liberdade que se tem hoje: a de mostrar a 

cultura de quem quer que seja por meio da produção de objetos sem que isso se torne uma 

agressão ao meio em que eles se encontram. Neste mundo globalizado, as portas para o 

conhecimento de outras culturas estão mais abertas do que nunca. 

A seguir, uma sequência de imagens que expressam movimento reforça a ideia de rapidez 

do tempo e faz um paralelo com diferentes trabalhos braçais. A expressão ―Sente-se deste 

painel a majestade!‖ ilustrada com um celular mostra o status que se adquire quando se tem 

um aparato tecnológico e o quanto é significante para o estrangeiro saber que ele conseguiu 

um objeto desse com a força do seu trabalho.  

O verso ―vão depressa, vão correndo‖ é ilustrado pela alternância de duas imagens: uma 

com uma única casa e outra com várias casas, passando a mensagem de construção de algo, 

seja ele o que for. Seja uma vida melhor para o imigrante ou para o Brasil, seja a 

construção de uma cidade ou a reconstrução de uma história; ou a transição de um trabalho 

particular para um trabalho coletivo; enfim, esse momento permite uma interpretação 

subjetiva do que cada um deseja construir. 

Como já falado antes, alguns estrangeiros conseguem se dar bem, outros não. Daí a 

imagem de um mendigo e em seguida de uma dona de terras.  

Assim, ao concluir, o narrador se dirige a todo o povo brasileiro, por isso a imagem de uma 

cidade vista de cima e em seguida o agradecimento ao trilho que Colombo abriu por meio 

da imagem de um avião, pois hoje a maioria das pessoas que chegam do exterior chegam 

de avião. Navio é passado.  

A expressão ―país escravista‖ é uma fotografia de alguém olhando para baixo, assim como 

os escravos olhavam as coisas antigamente. Não tinham perspectiva de vida. A foto 

seguinte é de uma pessoa superior, livre das algemas, e que por isso está pronta para 

abraçar o diferente. Dessa forma a abolição da escravidão significa a própria libertação do 

povo brasileiro, que a partir dessa conquista se torna receptivo ao desconhecido.  

As imagens de uma convivência harmoniosa entre uma menina branca e uma menina negra 

refletem a libertação de preconceitos, racismos, xenofobias e, acima de tudo, da 

sustentação dos valores arcaicos, considerados hoje antiéticos, que dominaram a 
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colonização brasileira. Em seguida, um menino negro se mostra numa posição de quem 

pode descansar em paz, ser dono de si mesmo, não ser incomodado.  

O vídeo se encerra com as mesmas imagens do começo, só que coloridas representando um 

novo ciclo que se inicia. Uma vez derrubado os paradigmas que trouxeram a humanidade 

até aqui, os desafios agora são outros. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como a tecnologia de Captura e Pós –produção 

de imagens em Estereoscopia 3D para cinema e televisão em HDTV em 2K, tem suas 

dificuldades mas com os equipamentos hoje existentes e softwares adequados é possível 

de se fazer aqui e agora no Brasil através da construção de estruturas especiais como as 

2  estruturas de 2 cameras que eu construi.Num modelo as cameras são colocadas lado a 

lado e em outra numa estrutura com espelho, onde as cameras ficam perpendiculares 

entre si, especialmente projetada para isso. Essa tecnologia de captura do olho esquerdo 

e olho direito foi desenvolvida em 1830 por Sir Charles Wheatstone, porém hoje com o 

uso de supercomputadores e de softwares capazes tudo isso se tornou possível. E é isso 

que vou apresentar neste artigo. 

 
Palavras-chave 

Esterescopia, 3D; Cinema; Televisão Digital; 

 
Corpo do trabalho 

A humanidade tem esse conhecimento a mais de 179 anos e agora está virando o maior 
sucesso mundial   com grande sucessos de bilheteria no cinema digital , no cinema 

virtual, com produções totalmente finalizadas nos computadores com uma tecnologia 

dominada por softwares fantásticos, tais como Nuke, Ocula, After Effects, que fazem 

composicões de camadas, Edicão e Efeitos especiais no  Cineform Neo 3 D,  através do 

Codec Cineform, o Remaster, o First Light, Programas de Edição como o Final Cut 

Studio Pro,  Photoshop,  Dashwood 3D,  Maya, 3D MAX , Vegas 10,0, Adobe Premiere 

CS 5,5. sd  Placas Aja Kona 3G e Conversores AJA 3D, além de muitos outros. 

Nos anos 50, no cinema americano  aconteceram muitos sucessos em 3D como Buana 

Devil, e no cinema russo, quando foi muito utilizada esta tecnologia de se ver imagens 

estereoscópicas. Essa técnica sempre teve a necessidade de uso de óculos, ora azul e 

vermelho, verde e magenta e amarelo e azul, com o uso deste tipo de óculos anaglifos 

mesmo por pouco tempo de uma sessão de cinema, criava sempre um incomodo e 

fadiga nos olhos de algumas pessoas por não ser um hábito natural . 
 

 
 
 
 
 

¹ Exemplo: Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de outubro de 2011. 
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Essa tecnologia evoluiu através de Lenny Lipton  que em 1998 desenvolveu uma nova 

estrutura para câmeras 3D. Esse equipamento permitiu visualizar uma imagem em 3D 

utilizando-se de 2 cameras . Uma da câmeras tinha a imagem do objeto refletida de 

forma espelhada e invertida e que ambos os eixos óticos uma vez aproximados, se 

permitia visualizar as duas imagens através das duas cameras esquerda e direita 

representando assim o olho esquerdo e direito. Uma vez bem ajustadas e sobrepostas, 

com os 2 angulos de convergência e focalização, ajustando-se a disparidade horizontal, 

corrigindo-se o paralaxe, as distorções e deformações de perspectiva,  conseguia-se ver 

a imagem em movimento com a sensação de profundidade em 3 dimensões. 

Comecei a ver os filmes 3D e na Internet me deparei com a tecnologia e de forma 

incompleta, sempre via os bastidores de grandes produções, baixava os vídeos e os 

assistia de forma incansável, indo para a frente e para trás, parando as imagens, tentando 

ver   os   equipamentos   que   poderiam   ser   usados   como   em   AVATAR,   TRON, 

CORALINE, UP, ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, PIRATAS DO CARIBE IV 

e muitos outros. 

Participando de sites como o Linked In, sobre Estereoscopia, Stereoscopic Display, 

freqüentando fóruns internacionais, baixando arquivos de vídeo, visitando o YouTube 

onde encontrei inúmeros vídeos, de como se faz e fui reunindo informações para encher 

meu hard disk de 4 Terabites. 

Sem dinheiro para investir em equipamentos a fim de verificar os resultados e sem 

nenhum patrocínio, fui reunindo as especificações em catálogos e folhetos da PS 

TECHNIK, 3ALITY, 3D Film Factory, Binocle, 3DTV e muitas outras cheguei a ponto 

de desenvolver e construir 2 (estruturas de aluminio) RIG, como se chama o dispositivo 

de captura de imagens Esteroscópicas em 3D, na forma para 2 cameras horizontais lado 

a lado, (side by side ) e outro com espelho a 45 graus que comprei em Toledo ( Ohio – 

EUA ) para 2 cameras perpendiculares entre si ( Beam Spliter ). 
 

 
 

 
Estrutura de alumínio para 2 cameras perpendiculares através de espelho a 45 graus para visualização de imagens 
estereoscópicas projetado e construído pelo autor. Foto do autor. 
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2 cameras montadas lado a lado sobre uma Base e Tripe    Prof. Ms. Flavio Cavalcanti de Albuquerque se prepara 

com uma distância de 6,5 cm entre os 2 eixos óticos.  para iniciar a gravação em 3D sobre fundo verde. 
Usada para a gravação. Foto digitalizada do autor. Foto digitalizadas do autor 

 
No ano passado em 16 de novembro, organizei e realizei o I Workshop de Tecnologias 

do Vídeo Digital no CCL – Centro de Comunicação e Letras da Universidade 

Mackenzie. Convidei os principais fabricantes e revendedores do Brasil na área de 

Cinema e Televisão para participarem do evento e na oportunidade apresentei o meu 

trabalho voltado para a forma de se explicar como se faz a captura de imagens com duas 

cameras estereoscópicas colocadas uma ao lado da outra (Side by side). Gravei eu 

mesmo explicando e falando a respeito do assunto, gravando assim pela primeira vez no 

Mackenzie em São Paulo imagens em 3D para serem recortadas no croma key e 

compostas no Photoshop, mo Final Cut, no First Light  e no  After Effects. 

 
Aproveitei e fiz uma brincadeira e uma homenagem através de uma fotografia onde 

estavam o Sr James Cameron e o Sr.  Steven Spielberg ao lado de duas super câmeras 

3D.  Preparei a foto separando-a em 3 camadas no Photoshop e no After Effects através 

de um plug in, o Keylight, recortei o fundo e fiz a composição onde no filme eu passava 

entre os personagens e me dirigia falando diretamente para a câmera enquanto me 

aproximava dela por varias vezes com os braços, resultado esse que é muito utilizado 

para evidenciar vários planos no set de filmagem. Anteriormente distribui para os 

presentes óculos anaglifos azuis e vermelhos para a platéia, que pode sentir e ver o 

efeito desejado em 3D, ganhei até alguns aplausos. Foi o suficiente para ter certeza de 

que estava no caminho certo de minhas pesquisas. Aproveitei também para demonstrar 

como se faz para sincronizar o áudio e a imagem no frame correspondente, feito com a 

imagem de minhas mãos batendo palmas como uma claquete. Gravei com duas câmeras 

sobre um tripé, capturei as imagens diretamente do HD da câmera e por Log e Transfer 

no Final CUT Studio Pro 7.0 . 

Em  seguida  passei  as  imagens  no  Remaster  para  converte-las     com  o  Codec 

CINEFORM 3D 4K obtendo uma excelente qualidade de imagem em 2K. Importei para 

o Final CUT as sequencias da câmera direita e esquerda, sincronizei os frames das 

palmas das minhas mãos, salvei tudo em cada pasta correspondente ao olho direito  e ao 

olho esquerdo.   Abri o First Light que é um dos melhores softwares do pacote 

CINEFORM NEO 3D que comprei licenciado por US$ 999,00, o qual faz tudo que 

qualquer ser humano deseja nesta área, tudo mesmo. Inverti e rotacionei a imagem 

inclinada para sobrepor a imagem esquerda e direita uma sobre a outra, efetuei as 

correções  de  paralaxe,  a  disparidade  horizontal  e  vertical  e  com  os  efeitos  de 

deformação da perspectiva provocados pelas lentes e o efeito keystone. Trabalhei  com 
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metadados ativos e passivos, o que tem a vantagem de provocar todas as modificações 

na imagem original salvas no arquivo, sem destruir a imagem original o que também 

tem  a  vantagem  de  trabalhar  em  tempo  real  com  o  Final  Cut,  sempre  fazendo 

atualização instantanea dos arquivos, incluindo correção de cores e os efeitos mais 

incríveis nas duas sequencias do olho direito e esquerdo simultaneamente nos dois 

arquivos separados. 

Demonstrei para a platéia com mais de 90 pessoas, de como se faz o efeito S3D no 

After Effects, alterando os canais de cor e sem nenhum plug in obtive o efeito de 

estereoscopia 3D, tudo isso ao vivo na frente dos representantes das maiores empresas 

mundiais ali presentes tais como gerentes da Sony, Panasonic, Merlyn, Seegma, 

Assimilatte, e o Superintendente da Rede TV Kalleb Adib, emissora que exibe o 

programa Panico em 3D, além de Diretores de Cinema, Professores de Cinema e outros 

convidados da área do Audio Visual além de vários alunos do Mackenzie. 

 
ESTEREOSCOPIA S3D 

Para fazer a gravação da apresentação foram usadas  2 cameras Sony Handycam para se 

ter uma visão estereoscópica, simulando a visão do olho humano. Montamos uma 

câmera do lado direito e outra do lado esquerdo. Sobre um tripé com o zoom das 2 

cameras  todo  fechado  para  que  o  tamanho  das  duas  imagens  fossem  o  mesmo, 

enquadramos a área do pano verde do croma key para fazer uma composição de uma 

imagem estereoscópica em 3D com outras 2 imagens de uma mesma fotografia. 

Montamos sobre um tripé, 2 cameras com uma distância de aproximadamente 6,5 cm 

entre os eixos óticos das duas lentes, medida essa semelhante a distância interocular 

entre os dois olhos de um ser humano adulto normal. 

Vamos fazer por exemplo uma claquete manual para sincronizar os quadros desde o 

início até o final da sequencia que agente vai filmar. Eu vou gravar em vídeo digital da 

apresentação, para isso nós usamos duas câmeras, com Sony com  lentes Zeiss com 10.2 

megapixels. Essa câmera Handycam Full HD tem o Codec AVCHD com um HD de 60 

GB. Vamos fazer uma primeira experiência para ver como é que fica o resultado. 

 
WORKFLOW PARA EDIÇÃO NO FINAL CUT PRO, REMASTER E FIRST LIGHT 

CINEFORM NEO 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincronismo de áudio e vídeo no Afinal Cut através de claquete com as mãos. Foto digitalizada pelo autor. 
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Vou demonstrar para vocês agora o workflow ou seja o fluxograma operacional de 

trabalho, para fazer a edição e a finalização de um filme em 3D. Inicialmente eu vou 

trabalhar no Final Cut, com  o Remaster e o First Light os quais   são os três programas 

necessários para se fazer, de uma maneira bem simples a finalização de um filme 

estereoscópico. Eu fiz a gravação em vídeo digital no computador, de todo esse trabalho 

com  o  Camtasia.  Então  nós estamos trabalhando  com  quatro  softwares  ao  mesmo 

tempo, inicialmente nós vamos usar o Final Cut, para fazer a edição e o sincronismo da 

pista do olho esquerdo , com a pista do olho direito.  Então a gente faz por exemplo, 

uma  claquete  com  as  duas  mãos,  nesta  forma  de  filmagem.  Em  outras  formas  de 

gravação algumas cameras permitem o sincronismo imediato. 

Gravação com 2 cameras side by side ou seja 2 cameras lado a lado. 
Então aqui temos duas cameras, a sequencia da camera esquerda e a sequencia da 

camera direita. Eu vou desativar o olho esquerdo para ver o outro olho direito. Então 

aqui nós temos no timeline do Final Cut uma sequencia 6E correspondente ao olho 

esquerdo e 6D correspondente ao olho direito, nós vamos ver como é que agente obtém 

isso agora, importando esses arquivos. 

Inicialmente eles estão aqui no nosso HD dentro de duas pastas, uma referente ao olho 

esquerdo e outra pasta referente ao olho direito. Então primeiramente vamos passar os 

arquivos de captura com o Codec AVCHD no programa da Cineform, o Remaster. Esse 

programa vai remasterizar essa sequencias fazendo a conversão para o  Codec Cineform 

HD 2K/ 4K. Vamos abrir o arquivo já convertido em Quick Time .mov. 

E vou abrir os dois arquivos E e D no Remaster, as duas sequencias esquerda e direita 

serão convertidas em Full HD no formato 1920 x 1080 pixels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincronismo do olho esquerdo com o olho direito no timeline do Final Cut. 

Foto digitalizada pelo autor. 

No Final Cut esses arquivos serão importados para a área de projeto e vou agora trazer 

para o monitor de Preview e vou sincronizar indo para frente e para traz, quadro a 

quadro, para acertar um ponto onde a minha mão encontra com a outra, o que pode 

também ser feito é sincronizar o áudio através do Waveform da sequencia, que é o 

símbolo gráfico da forma da onda sonora, quando a mão fechar eu paro, então eu faço a 
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marcação in e arrasto a sequencia para o timeline, agora eu vou sincronizar a sequencia 

do olho esquerdo com o direito. Na sequencia do olho direito eu faço a mesma coisa 

achando o ponto de entrada quando as mãos se fecharem, arrasto esta sequencia para o 

timeline numa pista abaixo da sequencia do olho esquerdo, encostando as duas no 

mesmo ponto,  já sincronizado. Diminuindo a opacidade da sequencia de cima podemos 

ver uma transparencia em 50%, para poder ver uma sobre a outra e verificarmos a 

sobreposição das duas imagens em zero paralax, ou seja, as duas imagens totalmente 

compostas uma sobre a outra, para depois de acertarmos os canais de cor vermelho e 

azul,  e  fazermos  o  deslocamento  para  a  direita  ou  para  a  esquerda  acertando  a 

disparidade horizontal, para então vermos as imagens em anaglifo e com o uso do 

óculos vermelho e azul passaremos a ver essas imagens em 3D. 

 

 
Ajuste da disparidade horizontal e vertical para obter o melhor paralaxe no First Light,em Anaglifos. 

Fotos digitalizadas pelo autor. 

 
E agora saio do Final Cut e vou para o First Light. Eu vou em file e em import file, eu 

clico em Current FCP Project e ele me trouxe para a janela aqui do lado as duas 

sequencias direita e esquerda então eu estou em tempo real praticamente no ar com as 

imagens, eu seleciono as duas sequencias e vejo no monitor a imagem que eu procuro, 

em Anaglifo desde que o monitor de saída esteja configurado para Anaglifo, ou seja, da 

forma que agente vai visualizar em três dimensões, ou em dois 2D eu posso fazer a 

regulagem em 3D e no controle horizontal, movimentando o controle para a direita e 

para  a  esquerda,  eu  acerto  a  disparidade  horizontal,  usando  o  óculos  apropriado 

vermelho e azul para melhor visualização em 3D. Vejam que nós temos duas camadas 

de vídeo, uma representa o Cyan e outra representa o Vermelho para acertar o Paralax, 

Eu dou um Play e já estou fazendo um Preview da gravação com o áudio. Agora a gente 

configura a saída do monitor para Side by Side e vemos a imagem comprimida e 

anamorfizada verticalmente para ser visualizada num televisor 3D, de alta definição em 

HD TV  que tenha entrada side by side. Esses monitores Sony, Panasonic, LG, Philips, 

Sansung, possuem a tecnologia Screm Shutter, para uso com óculos ativos, ou seja, ao 

lado do televisor fica um emissor de infravermelho que sincroniza o lado esquerdo e o 

lado direito alternando a abertura e fechamento do obturador do sistema.     Para 

visualizarmos nesses televisores, devemos usar os óculos ativos, sincronizados com o 

obturador direito e esquerdo do aparelho. 
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Imagem tratada com colorização simultanea em ambos 

os olhos direito e esquerdo. Fotos do autor. 

Imagem em 1920 x 1080 pixes em modo de exportação 

lado a lado ( side by side ) para TV 3D.   Fotos do autor. 

 

Com a tecnologia desses televisores chamados de ativos, quando uma vez usando esses 

óculos podemos ver a imagem em 3D. Esses televisores ao receberem o sinal do vídeo, 

convertem o sinal HDTV exibindo em alta definição a tela cheia, em 1920 x 1980 

pixels.  Um outro padrão que também é muito utilizado é o Stacked, ou seja em cima e 

em baixo (Over e Under) também anamorfizado, quando é configurado no televisor para 

converter a imagem da tela toda. O que é muito interessante neste software First Light  é 

que ele possui  inúmeras regulagens de parâmetros variáveis, nós atuamos modificando 

as cores vermelho, verde, azul, a temperatura de cor, acrescentando cores que 

predominam na imagem, ele faz também a inversão vertical e horizontal de cada 

sequencia em separado ou em ambas, para ajustes da imagem feito em Rigs tipo Beam 

Spliter ou seja conjunto de estrutura para suporte de duas câmeras com o eixo das 

objetivas perpendiculares entre si, quando na captura as câmeras podem ser distanciadas 

horizontalmente entre si e quando permitem a regulagem mutua da convergência 

horizontal. Quando o assunto estiver próximo a menos de 3 metros de distância da 

câmera usa-se o sistema de espelho, quando a imagem estiver além de três metros usa- 

se os Rigs (estrutura) com duas câmeras, uma ao lado da outra sobre tripé quando nesse 

sistema pode se afastar as câmeras numa distancia maior para se perceber o efeito de 

profundidade em 3D, mais utilizada em jogos esportivos e eventos.  O que é interessante 

é que aqui estamos mexendo em ambas as câmeras e que todas as alterações são 

efetuadas nas duas câmeras ao mesmo tempo. 

E agora voltando aqui nos metadados ativos podemos mexer na exposição, no contraste, 
na saturação das cores, no gama, no inicio da colorização dos primários  e veja que 

estamos falando sempre nos dois olhos , e podemos também trabalhar com o Look 

Cinematográfico, que é o olhar das cores no cinema, podemos utilizar filtros pré 

configurados tais como bleach by pass, a gente mexe no tom da imagem e tem uma 

infinidade de plug ins que através desses filtros vão dar o tom da imagem. É bom 

lembrar que todas as alterações feitas são atualizadas também nos  arquivos das duas 

imagens ao mesmo tempo e atualizadas no Final Cut, que poderá exportar o filme 

estereoscópico pronto para exibição através do codec selecionado no Quick Time, o 

H264, JPEG 2000, e até mesmo saídas em 2K e 4K para exibição no Cinema e na 

Televisão  HDTV e em 3D. Nós podemos alterar os formatos de saída tais como 4:3, 

3;2, 16:9, 1:85 e 2:39 ou manter o formato original da captura. 

Independente do formato o Cineform configura a visualização de saída com o formato 

Side by Side ou Over Under ou Anaglifo. 
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Falar de tudo que este software fantástico faz o Cineform, levaria muitas horas. Além 

de tudo ele tem como exportar através do seu codec imagens em 4K em 3D. 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DE CAMADAS EM ESTEROSCOPIA S3D 

 
Com o uso de 3 softwares: o Final Cut, o Photoshop e o After Effects 

Como fazer uma composição de camadas em estereoscopia 3D com imagens a partir de 

uma fotografia e um vídeo digital. 

Vamos começar aqui com o Final Cut com duas sequências tomadas com duas câmeras 

quando eu fiz a apresentação.  Uma do lado esquerdo e outra do lado direito e ao mesmo 

tempo, com uma distância de 6,5 centímetros entre o eixo das objetivas. 

Nós temos aqui a sequência do olho esquerdo e a do olho direito, na pista de cima do 

time line, onde está o canal esquerdo eu diminuo a opacidade para ver uma camada 

sobre a outra e dá para agente perceber a presença das duas imagens que não estão ainda 

exatamente uma em cima da outra, mas no time line podemos ver que o som já está 

sincronizado assim como as imagens. 

 
PREPARANDO AS IMAGENS NO PHOTOSHOP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camadas de imagens separadas no Photoshop por para serem importadas no After Effects. Foto do autor. 

 
No caso vamos usar os três softwares o Final Cut o Photoshop e o After Effects, então 

aqui eu vou voltar para o Photoshop. Estamos aqui com os bons amigos os quais  todos 

nós já conhecemos: o Sr.James Cameron e o Sr. Steven Spielberg e um outro Diretor de 

Cinema juntos com três Câmeras de 4K para a filmagem em 3D e separei as duas 

camadas  da  fotografia  escolhida  por  mim.    A  cena  estava  completa,  o  fundo  foi 

recortado e uma camada foi puxada para a frente do vídeo onde eu apareço fazendo a 

apresentação e a outra camada será afastada para traz do vídeo permitindo assim 

observarmos a profundidade. Essas três camadas serão exportadas para um arquivo e 

depois importadas para o After Effects. Vamos ver a composição como ficou e fazer os 

ajustes das camadas quando eu vou no vídeo passar entre as camadas da frente e do 

fundo. Nós estamos trabalhando em full HD no formato HDTV em 1920x1080 pixels, 

com o frame rate 29,97 square pixels numa sequência com a duração de 5:12 segundos e 

doze frames. 
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Imagem composta no After Effects já em 3D.   Foto digitalizada pelo autor. 

 
Temos aqui na área de projeto, a camada com a foto do Sr. Cameron e do Sr. Spielberg 

e numa outra nós temos a foto de um outro diretor, então duas imagens que foram 

importadas do Photoshop, elas estavam no HD do PC.   Aqui estão  os dois clipes do 

olho esquerdo e do olho direito onde estou sobre o fundo verde que foi recortado  pelo 

Keylight. 

Eu vou arrastar o clipe esquerdo para o time line do After Effects, os dois clipes foram 

passados através do Codek Cineform HD em 2K e passei também no interlace do FCP 

para conseguir um desentrelaçamento e uma melhor qualidade. Primeiramente eu vou 

aqui em efeito aplicar > o Keying > chaveamento através do  Keylight que é um dos 

melhores plug ins para recorte de Cromakey. Com o conta gotas eu clico na área verde 

próxima da imagem do meu corpo o fundo verde desaparecerá quando podermos ver a 

imagem da câmera do outro olho. 

 
Eu vou tirar do ar e vou colocar o fundo laranja, para agente ver o recorte como fica, 

aqui tem os efeitos que eu apliquei nesse canal eu vou ver como ficará o recorte,  com a 

ferramenta  mãozinha,  movimento  para  o  lado  direito  e  eu  vou  agora  trabalhar  o 

Keylight nas duas camadas de vídeo. Eu vou agora sobrepor a imagem do olho esquerdo 

sobre a do olho direito, essa parte é um pouco mais complicada porque necessita de 

acertos bem detalhados e eu vou selecionar o canal direito e colocar uma imagem em 

sobre a outra, eu vou no Transform e na rotação eu vou dar + 4 graus, porque a imagem 

está torta, então colocando mais próxima uma sobre a outra, eu volto na opacidade da 

primeira camada e no Transform volto a opacidade para 100%, para ter o vídeo com o 

RGB completo e agora eu já tenho essas duas imagem prontas. 

 
E vamos trazer agora para o monitor os nossos amigos convidados e vou pegar a 

camada trazendo para o Timeline a camada do Sr. Cameron e do Sr. Spielberg e vou 

trazer a camada do outro Diretor e coloco numa camada acima da camada do vídeo, ela 

não está aparecendo na tela neste momento da edição, porque eu vou esticar a tomada 

até o fim porque é uma foto e vamos ver ela até o final, agora eu vou acertar a 
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composição, eu vou selecionar a camada da foto do diretor e puxá-la para a frente do 

vídeo e a do Sr. Cameron vou afastá-la para traz do vídeo eu tenho que deixar todas as 

camadas com o 3D ativado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem em camadas separadas numa visão em perspectiva e na foto da direita 

eu passo por trás da câmera e me dirijo mais próximo das 2 cameras 3D. Foto digitalizada pelo autor. 

 
E com duas vistas para poder ver as duas composições, a câmera ativa vai ficar aqui na 

direita, e nessa de cá eu vou colocar a vista de perspectiva, então aqui eu tenho todas as 

camadas sobrepostas então eu vou acertar a composição, seleciono esse senhor aqui da 

esquerda  puxo para a  frente a camada ampliada, para eu poder passar por traz dele e eu 

acerto aqui essa outra camada selecionada do Cameron e Spielberg lá traz, e vou afastá- 

los para eu poder passar com o vídeo entre as camadas dos dois e como a imagem foi 

reduzida eu aperto o Shift e amplio. Vejo a composição como ela vai ficando e aqui eu 

tenho mais ou menos a composição. E  no vídeo eu vou passar para a outra câmera e 

dou uma adiantada do cursor no time line para ver o fim da sequência como é que ficou. 

Aqui nessa composição vou ver se não está cortando a cabeça e se a composição está 

boa. Acertei mais ou menos a composição, chego a imagem para esquerda e para a 

direita. Verifico se o meu braço não está passando por cima da imagem que está na 

frente, e posso efetuar correções, e está mais ou menos do tamanho, e da proporção das 

pessoas. 

Então eu vou fazer o modo de visualização como uma única vista e vou colocar a 

câmera ativa, para agora acertarmos os canais de cor para visualizarmos o vídeo em 3D. 

Vou transformar as 3 cores RGB para duas cores vamos trabalhar como a imagem em 

anaglifo a cor vermelha e Cyan ( óculos vermelho e cyan ). Eu vou selecionar os dois 

clips e desligar a imagem das fotos eu vou colocar em efeitos > channels (canais de cor) 

Set Channels e estabelecer os canais de cor, então aqui eu tenho as janelas de efeito e 

em Set Channels. 
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Então vamos deixar o canal vermelho ligado e o verde e o azul desligados. E vamos ter 

então a camada do olho esquerdo totalmente em vermelho correspondente a imagem 

que vai ser vista pelo óculos anaglifo vermelho e azul. E vou agora no outro vídeo e vou 

novamente em efeito > Channel > Set Channels, eu vou desligar o olho esquerdo, vou 

desligar o canal vermelho e deixar o azul e o verde ligados, essa imagem fica em tom de 

cyan,  se eu ligar o outro olho vamos ter o esquerdo no tom vermelho e o olho direito no 

tom cyan, só que agora vamos colocar mais um truquezinho aqui, que agente vai fazer 

quando eu mudo para o Blend Mode ( modos de mistura de camadas de imagens ) como 

eu tenho a camada esquerda em cima da camada direita eu vou adicionar uma sobre a 

outra em ADD e agora eu já estou vendo a imagem em anaglifo, se vocês olharem com 

o óculos azul e vermelho, vocês vão perceber que esta imagem está em 3D. Neste 

momento a imagem ainda não está boa, nós vamos selecionar o olho esquerdo e vamos 

no olho direito mexer um pouquinho e fazer a sobreposição das imagens e agora já 

estamos começando a visualizar, porém a melhor maneira de fazer isso é apertando a 

tecla p e vou abrir a posição e vou deslocar os pixels para esquerda e para a direita, para 

fazer a correção da disparidade horizontal e as correções de paralax. 

Eu vou colocar o cursor um pouco mais para frente para ter uma melhor visualização, 

aqui da para ver como agente mexe a posição das camadas para acertar (usando os 

óculos azul e vermelho) nós já temos uma visão tridimensional fantástica, com a ilusão 

que nos permite ver em 3D. 

 

 
 

EU ESTOU EM 3D E ELES ESTÃO EM 2D 

Imagem em 3D na forma de anaglifo ao me aproximar da câmera 3D. Foto digitalizada pelo autor. 

 
Eu agora vou colocar os nossos personagens do cenário e vocês podem ver que eu estou 

em 3D e eles estão no fundo em 2D e é dessa forma que é feita em cinema e eu acredito 

que essa  tecnologia de esteroscopia  3D vai fazer com que se abra um mercado muito 
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grande para a produção e pós produção de cinema, vocês vejam o sucesso que foi 

Avatar e as novas produções que estão sendo lançadas. 

E ai nós temos a composição final e em S3D eu agora com mais paciência posso 

selecionar e mexer na imagem para direita ou esquerda. Nessa cena da para agente ver 

as minhas mãos se aproximando e saindo da tela que o 3D é exatamente isso a 

interatividade com o espectador. E assim nós encerramos esse tutorial da  gravação de 

como se faz uma produção e uma composição em 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem em 3D. Para ser melhor visualizada é necessário o uso de óculos anaglifo vermelho e cyan. Foto do autor. 

 
Conclusão 

Embora esta pesquisa tenha se desenvolvido com equipamentos feitos pelo autor e com 

câmeras de baixo valor, eu considero que foi dado um passo importante para a 

implantação desses procedimentos técnicos para a produção de filmes e vídeos em 3D. 

Uma vez utilizando-se de câmeras de alta definição para atingir níveis mais complexos 

como a Televisão Broodcast e a Cinematografia Digital em 3D do Cinema Comercial  o 

resultado evidentemente será Profissional... 

Há a necessidade de se avançar nas pesquisas no âmbito da Linguagem Audiovisual e 

das Tecnologias do Video e do Cinema Digital, a fim de se investigar novas relações de 

visualização em estereoscopia 3D, além de se ter um maior domínio e rapidez nas 

regulagens e automatização dos equipamentos em termos de acertos de convergência, 

foco, diafragma, zoom, disparidade horizontal e vertical, controle do paralax negativo, 

positivo e paralax zero, o que já existe e é comercializado na Europa e EUA a preços 

altíssimos. 

O resultado da pesquisa atingiu os objetivos pretendidos, principalmente porque os 

recursos necessários foram investidos pelo próprio autor, caso eu venha a conseguir os 

recursos necessários como câmeras de alta definição em 2k e 4K,  poderemos atingir 

aqui no Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 os níveis 
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técnicos idênticos aos das empresas que trabalham com a tecnologia do S3D, 

Estereoscopia 3D, que já está bem desenvolvida mundialmente  para deixarmos de ter 

que usar os incômodos óculos. 

Num futuro próximo deixaremos de usá-los através da auto-estereoscopia que já está 

muito avançada, sendo limitada ainda pelos tamanhos dos monitores. 
 

Agradecimentos 

Agradeço aos Senhores James Cameron e Steven Spielberg pela participação e uso de suas 

imagens neste artigo acadêmico. 
Agradeço a Andy Bellamy,em United Kingdon, 

a Clyde de Souza em Abu 
Dhabi , a Tim Dashood no 
Canadá, 
a Lenny Lipton nos EUA 

As  marcas aqui mencionadas neste artigo tem como objetivo fazer referencia ao que se tem 
de melhor em termos de conhecimento da tecnologia 3D  no mercado mundial. Às quais 
agradeço. 
Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Cineform Neo 3D, First Light, Remaster, P + S 
Tecnik, 3ality, 
3D Film Factory, Binocle, 3DTV, Final Cut Studio, Dashwood 3D, Maya, Vegas, AJA, 
Sony, Handycam, 
Panasonic, Merlyn, Seegma, Assimilate Scratch, Nuke, Ocula, Rede TV, Quick Time, 
LG, Phillips, Sansung, James Cameron, Steven Spielberg, Keylight são de seus respectivos 
e legítimos possuidores. 

 
Obs....Eu possuo o DVD gravado com esta apresentação e com todos os vídeos produzidos para 

serem apresentados a qualquer hora. 
 
 

Referencias Bibliográficas 

Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838-1952 by Ray 

Zonehttp://tiny.cc/nwrdd 

3D Movie Making: Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen by Bernard 

Mendiburu 
 

 
Bellamy, Andy- Stereoscopic 3D Workflow www.pro3d.tv 

 

 
Referencias Internet 

andy@pro3d.tv 

http://tiny.cc/0ggn4 

Lenny Lipton http://www.lennylipton.com/ Ray 

Zone http://www.ray3dzone.com/ 

http://www.apple.com/uk/macpro/ 
http://www.apple.com/uk/finalcutstudio/  
http://www.adobe.com/products/premiere/ 

 

http://tiny.cc/nwrdd
http://www.pro3d.tv/
mailto:andy@pro3d.tv
http://tiny.cc/0ggn4
http://www.lennylipton.com/
http://www.ray3dzone.com/
http://www.ray3dzone.com/
http://www.ray3dzone.com/
http://www.apple.com/uk/finalcutstudio/
http://www.adobe.com/products/premiere/


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

390 

 

http://www.adobe.com/products/aftereffects/ 

http://www.avid.com/US/products/Media-Composer-Software 

http://www.sonycreativesoftware.com/vegasprohttp://www.cineform.com/neo3d/ 

http://www.dashwoodcinemasolutions.com/http://www.sgo.es/ 

http://www.quantel.com/list.php?a=Products&as=Stereo3D 

http://www.assimilateinc.com/scratch.html  http://www.blackmagic- 
 

http://www.tangentdevices.co.uk/products_wave.asp 

http://www.aja.com/ http://www.blackmagic-design.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_shutter_glasses 

http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html 

http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/television/3d- 

http://www.depthq.com/projector.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Polarized_3D_glas 

ses http://www.reald.com/ http://www.depthq.com/modulator.html 

http://pro.jvc.com/pro/microsite/3d/monitor/index.html  http://www.hyundaiit.com/ 

http://pro-av.panasonic.net/en/3d/ 
 

 
http://techblog.cineform.com/?cat=130 

http://techblog.cineform.com/?cat=122 http://vimeo.com/10131744 

http://vimeo.com/10144873 

http://www.siliconimaging.com/DigitalCinema/SI3D_KeyFeatures.html 

http://www.cinedeck.com http://w w w .w afian.com /H R -2-DS.htm 

http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html 

http://www.cinecert.com/products/ 

http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/ 

http://www.pro3d.tv/ 
  http://techblog.cineform.com/?cat=130 

http://techblog.cineform.com/?cat=122 http://vimeo.com/10131744 

http://vimeo.com/10144873 

http://www.siliconimaging.com/DigitalCinema/SI3D_KeyFeatures.html 

http://www.cinedeck.com http://w w w .w afian.com /H R -2-DS.htm 

http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html http://www.cinecert.com/products/ 

http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/products/aftereffects/
http://www.avid.com/US/products/Media-Composer-Software
http://www.sonycreativesoftware.com/vegasprohttp%3A/www.cineform.com/neo3d/
http://www.dashwoodcinemasolutions.com/http%3A/www.sgo.es/
http://www.quantel.com/list.php?a=Products&amp;as=Stereo3D
http://www.assimilateinc.com/scratch.html
http://www.tangentdevices.co.uk/products_wave.asp
http://www.aja.com/
http://www.aja.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_shutter_glasses
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_shutter_glasses
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_shutter_glasses
http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/television/3d-
http://www.depthq.com/projector.htmlhttp%3A/en.wikipedia.org/wiki/Polarized_3D_glas
http://www.reald.com/
http://www.reald.com/
http://pro.jvc.com/pro/microsite/3d/monitor/index.html
http://pro.jvc.com/pro/microsite/3d/monitor/index.html
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/
http://techblog.cineform.com/?cat=130
http://techblog.cineform.com/?cat=122
http://techblog.cineform.com/?cat=122
http://vimeo.com/10144873
http://vimeo.com/10144873
http://vimeo.com/10144873
http://www.cinedeck.com/
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html
http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/
http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/
http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/
http://techblog.cineform.com/?cat=130
http://techblog.cineform.com/?cat=122
http://techblog.cineform.com/?cat=122
http://vimeo.com/10144873
http://vimeo.com/10144873
http://vimeo.com/10144873
http://www.cinedeck.com/
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html
http://pro-av.panasonic.net/en/3d/3dcamera/index.html
http://introducingsky3d.sky.com/a/bskyb-3d-tech-spec/


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

391 

 

A mídia em meio digital: a busca por uma linguagem própria 

Fernanda Nardy BELLICIERI 

Universidade Presbiteriana Mackenzie , São Paulo, SP 

 

 

RESUMO 

O presente artigo busca apresentar uma breve análise do ambiente digital e da mídia 

digitalizada, considerando o processo evolutivo que possibilitou a convergência e hibridização 

entre mídia analógica e ambiente digital. Sem pretensão de traçar destinos à comunicação na 

era digital, a discussão propõe-se apenas a levantar uma questão que, a primeira vista, pode 

parecer corriqueira, afinal o digital já faz parte integrante do cotidiano e da cultura de toda 

uma sociedade. No entanto, estamos frente a uma revolução nos âmbitos comunicacional, 

econômico e procedimental. Desta forma, vale a pena, debruçar olhos e atenções sobre tema. 

Vale indagar: O que é mídia em ambiente digital? Tal investigação traçará, certamente, 

caminhos diversos e um melhor aproveitamento da tecnologia e da informação para produção 

de conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mídia, digital, comunicação. 

Mídia 

Não podemos iniciar qualquer discussão sobre as implicações que o advento do elemento 

digital trouxe e ainda trará à comunicação, sem adentrarmos, ainda que em nível genérico, no 

conceito de Mídia. A Mídia, definida por Landow (1991) , apresenta-se como: 

1- um algo a ser comparado a um curso intermediário da ação, que ocupa uma posição ou 

representa uma condição de mediação. 

2- uma substância de intervenção através da qual algo é transmitido, conduzido. 

3- um estado de agência pelo qual algo é realizado e transferido. 

4- Media (plural), composta por meios de comunicação de massa; por exemplo, um grupo de 

jornalistas e outros profissionais que constituem a indústria da comunicação.  

5-Media (plural), conceito usado em ciência da computação para designar um objeto ou 

aparato, disco em que um dado é armazenado. 

6- Médium: pessoa com poderes de comunicação espirituais incomuns ou extra-sensoriais; 

agentes para uma outra dimensão. 
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7- Media (plural): ambiente adjacente onde algo funciona; uma substância em que um 

organismo específico vive; um meio de cultura. 

8- Técnica artística específica ou meio de expressão determinado pelos materiais usados ou 

pelo método criativo envolvido nesta determinada técnica; por exemplo, o meio da litografia; 

ou a pintura a óleo. 

Segundo George Landow (1991), existe certa dificuldade na adoção de uma única definição 

para Mídia, já que o termo pode referir-se a muitos objetos de análise. Isto, ilustra a amplitude 

de instâncias a que o termo Mídia se refere, o que traduz de certa forma, a grande importância 

e o nível de envolvimento cultural de toda uma sociedade regida por princípios midiáticos. 

Mais que isso, traduz essa própria sociedade como midiática. Atualmente, as pessoas passam 

mais tempo consumindo mídia do que fazendo qualquer outra atividade. Este consumo traduz-

se em horas gastas em frente à televisão, no computador, rádio, Mp3, players, entre outros 

dispositivos. Muitas dessas atividades são desenvolvidas simultaneamente.  

Esse tempo replicado e multidimensional é claro indicador da influência da substituição do 

formato analógico pelo digital; e mais do que isso: da dependência do homem em relação à 

mídia. O jornalista Ricardo Andreráos (2005) usa o termo Homo Midiaticus para definir o ser 

humano em contexto hiperconectado e midiaticamente hipertrofiado. 

Uma definição adequada e ampla o suficiente, direcionada especificamente ao advento dos 

dígitos ao ambiente midiático, encontramos em Vicente Gosciolla (2003). Segundo ele, 

Mídia, atualmente, classifica-se como um suporte para replicação de conteúdo, sendo que 

replicar implica em copiar de forma idêntica; o que só pode ocorrer digitalmente.  

Vicente considera Mídia atual os discos digitais (CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, mini-

DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW, mini-disc), memória sólida (memory stick), cristal de 

memória holográfica; redes digitais e outros. Em não se tratando de suporte digital, segundo 

Vicente, o termo Mídia caracteriza-se como recurso através do qual uma informação é 

transmitida (um canal ou meio de comunicação). 

Não se pode esquecer que, apesar de ter início com o computador digital eletrônico, a 

tecnologia digital da informação é, antes de mais nada., tecnologia da informação, aquela 

definida por sua natureza cultural, acima de tudo, humana e milenar, baseada na necessidade 
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primeira de comunicar – necessidade esta que gravita pelo expressar-se e perceber a si mesmo 

e o outro.  

Segundo Vicente (2003), comunicar é ato social que recorre à linguagem como suporte para 

organizar conteúdos. O primordial, ao considerar a tecnologia da informação, é considerar a 

relação do indivíduo (e este, inserido em um contexto sociocultural), com seus processos 

comunicacionais nos diversos estágios evolutivos.  

De acordo com Vicente (2003), cada nova tecnologia inaugurada tem como conseqüência 

uma mudança na percepção humana. Essa retroalimentação entre tecnologia e percepção 

contribui, e é a grande responsável, pelo desenvolvimento de novas necessidades de expressão 

e formas de comunicação. 

Em relação às tecnologias de informação, especificamente, Landow (1991) nos oferece um 

panorama evolutivo, que abarca: 

- Linguagem e Fala: responsáveis pela criação da memória comum, que permite 

desenvolvimento cultural fincado no feedback, no diálogo e na comunicação, em 

contrapartida ao desenvolvimento biológico, baseado na seleção natural. A fala, que tem no 

diálogo o feedback, é tecnologia da presença, emissor e receptor situados no mesmo espaço-

tempo.    

- Escrita: permite a comunicação assíncrona; não se baseia na presença, não necessita que 

emissor e receptor estejam no mesmo espaço-tempo. Como formas de comunicação derivadas 

do princípio da não-sincronicidade, temos a impressão, o vídeo e o cinema.  

O Pergaminho, o Livro e o espaço interword, ou intervalo entre as palavras, foram técnicas 

que mudaram o conceito da escrita, que passou, a partir da organização discursiva, a 

diferenciar-se de Arte, para se tornar convenção social.  

Em uma primeira fase, a escrita era contínua, sem espaços entre as palavras e pouquíssima 

pontuação; com o aprimoramento da linguagem presencial, a compreensão torna-se mais 

clara, e a escrita adquire caráter procedimental via estabelecimento de regras funcionais e 

alteração de sua espacialização. O modo HTML usado na linguagem digital é um exemplo de 

uso tanto puramente descritivo da escrita, quanto híbrido de seus processos, descritivo e 

procedimental.  
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A tecnologia de impressão hand set, com tipos móveis, exemplifica o assíncrono e a 

comunicação silenciosa. Leitores podem estar separados em espaço-tempo e, ainda assim, 

terem acesso ao mesmo texto e ao mesmo processo de criação desse texto. A impressão em 

alta velocidade democratizou a comunicação assíncrona e silenciosa, produzindo muitas de 

nossas concepções sobre propriedade intelectual e educação.  

Landow ressalta que a invenção do livro trouxe a possibilidade do elemento fixo conviver 

com a multiplicidade, uma vez que a existência de muitas cópias do mesmo texto possibilita  

aos leitores, em tempo e espaço diferentes, o acesso à mesma informação/mensagem, ao 

compartilhamento de um mesmo texto.  

Com o livro surge o conceito de comunidade virtual de leitores, do auto-aprendizado e 

possibilidade de acesso mais democrático à cultura; faz-se base à nossa concepção de 

educação e escolaridade. É a partir daí que  somos levados à concepção moderna de autoria, 

criatividade e propriedade intelectual, bem como, instaura-se uma nova relação entre 

criatividade e originalidade (os indivíduos podem possuir os textos em si, o conteúdo, e não 

somente a base física destes textos). 

Segundo Landow (1991), os conceitos embutidos na lógica das tecnologias digitais de 

informação estão fortemente arraigados em aspectos culturais que transcendem o aparato em 

si, e se relacionam muito mais à linguagem e às referências culturais que possuímos. 

Em concordância com esta lógica derivativa, Vicente Gosciolla (2003) designa os ancestrais 

hipermidiáticos (referências culturais que deram origem à lógica hipermidiática), definindo-

os como proto-hipermídias: sistemas constituintes de mais de um meio, que permitem acesso 

não-linear aos seus conteúdos.  

Segundo Vicente (2003), a relação entre usuário e produto de hipermídia baseia-se na 

apresentação dos conteúdos, aliada ao uso destes. Já na relação receptor-multimídia, o acesso 

à informação é linear, não havendo como intervir ou expandir conteúdos.  

As proto-hipermídias foram ensaio à organização atual das novas mídias e seus princípios, 

essenciais, pela contribuição que trouxeram mediante integração e convergência dos meios e 

suas linguagens específicas. Tal integração constitui-se, primeiramente, em novas 
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experiências na forma de comunicar, em nível cultural, e, posteriormente, criou demanda por 

tecnologias capazes de otimizar essas novas formas de comunicação.  

Escrita, literatura, teatro, cinema, entre outros, por exemplo, já eram executadas de forma não-

linear antes de haver uma tecnologia que usasse a não-linearidade como princípio básico de 

acesso à informação.    

Segundo Amanda Grinscom, sob alguns aspectos, somos nós próprios, como seres humanos, 

veículos de mídia, influenciados pelos diferentes modos de produzir mensagem através das 

diversas tecnologias de informação. 

Vicente nos sugere a figura do Homo Media (correlata ao homo midiaticus definido por 

André Raós); o homem como um meio de comunicação que interage com os demais meios, 

interferindo nestes e sendo influenciado por eles.   

Para Asa Brigs e Peter Burke (2004) existem quatro períodos relativos à evolução histórica da 

mídia, cada qual correspondendo a um modo específico da sociedade em lidar com o que eles 

consideram funções básicas midiáticas: informar, educar e entreter.  

Assim, segundo os autores, temos a ―Idade do quarto poder‖ (ou imprensa), a ―Idade do 

rádio‖, a ―Idade do cinema‖ e a ―Idade da televisão‖.  

De modo geral, estamos em âmbito dos diferentes modos pelos quais o sujeito experimenta a 

existência, ao longo do tempo, condicionado às inovações tecnológicas e às sobreposições de 

linguagem que, em sua coexistência hibridizante, proporcionam tais inovações.  

Ao longo da evolução dos modos de produzir mensagem e seus conseqüentes efeitos, o corpo 

midiático como um todo passou a moldar não somente nossa cultura de transmitir e informar; 

mas, principalmente, de ver e experimentar o mundo. A Mídia adquiriu status de onipotência. 

Os efeitos abrangentes da Mídia em nossa sociedade têm sido sentidos desde a época das 

organizações tribais, quando a comunicação estava em estágio primeiro de desenvolvimento. 

Apesar da extrema importância, o desenvolvimento de um estudo consistente sobre os 

impactos e aspectos sociais que a mídia exerce sobre a sociedade é recente, não ultrapassando 

algumas décadas.  
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Talvez estejamos nós mesmos, seres humanos, confundidos em termos histórico-evolutivos 

com a Mídia, não sendo capazes de manter a distância necessária à análise e reflexão.  

A Mídia sempre desempenhou papel fundamental em nossa concepção de vida, e o advento 

do elemento digital nos fez apenas mais cônscios da tamanha amplitude de nosso ambiente 

midiático, que passa a constituir-se (e por que não?) de nosso próprio ambiente interno, 

sobretudo quando a constituição da mensagem leva em conta processos de cognição e 

interpretação do receptor-usuário, como no caso da hipermídia.  

Janet Murray (2003) nos oferece um panorama desta mesma amplitude midiática e a 

importância de sua transferência ao meio digital.  Segundo ela, todas as principais formas de 

representação humana dos primeiros cinco mil anos de história já foram traduzidas para o 

formato digital. O computador ligado em rede atua como telefone, televisão, auditório, museu, 

rádio. É a partir desta possibilidade ampliada de composição, via utilização das diversas 

ferramentas de comunicação, que surgem novas formas de expressar e compreender a 

realidade. O computador passa a ser nova promessa como meio de expressão em si mesmo, 

não apenas tradutor de outros meios.  

Janet acredita que ainda haja longo processo de evolução e estabelecimento de convenções 

para que o ambiente digital se torne meio coerente de comunicação e desenvolva uma 

linguagem própria meio.  

  

Características do meio digital 

Segundo Janet, o meio digital possui propriedades singulares e ainda pouco exploradas em 

seus aspectos essenciais, mas definitivas ao modo de experimentar a comunicação. 

Os ambientes digitais são procedimentais: feitos para executar regras, não para meramente 

transmitir informação estática. Um cientista da computação deve pensar em termos de 

algoritmo, deve identificar/criar as regras exatas que compõem qualquer processo envolvendo 

o ambiente digital.  

A grande questão levantada pela autora é o desafio de tornar a formulação de regras acessível 

a qualquer escritor ou autor. De um modo mais amplo, seria equivalente a educar para o 
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paradigma do processo. Exemplo da propriedade procedimental é o próprio funcionamento 

técnico do meio, via softwares executores de tarefas. 

Esse princípio do procedimento leva, inevitavelmente, à participação de um sujeito de ação. 

Desta forma, ambientes virtuais são participativos: baseiam a sua lógica em informações que 

lhes são fornecidas a partir de regras predeterminadas.  

A grande revolução que o elemento digital representa não está ligada em especifico ao seu 

poder tradutor e, sim, ao seu poder tradutor conectado à sua forma própria de utilização de 

dados, seus princípios básicos. No inicio, o computador era visto somente como máquina de 

transferência, mas o seu diferencial de maior relevância (assim considerado por muitos 

teóricos e técnicos), a interatividade, não era explorado. 

Na década de 70, alguns programadores ainda remontavam à antiga percepção do computador 

como mero codificador de informações do tipo sim/não como resposta. E a maioria das 

narrativas atuais, segundo Janet, continua raciocinando desta forma, o que limita o interator 

como interator de fato.  

Ação e interação, em meio digital, como fica claro nos jogos, ocorrem em constante tempo 

presente para o usuário, que só existe mediante a condição de agir-reagir. E, de acordo com 

Bairon
 
 (2000), a possibilidade de optar dentro de uma estrutura reticular, manifesta no jogo, é 

sempre um processo de resolução e abertura de novas possibilidades. 

O percurso pode ser alterado a cada instante. O significado do percurso, a experiência do 

usuário, nunca é preconcebido; o caminho é construído mediante escolhas e associações, 

mediante o significado da experiência, que carrega em si condicionais cognitivas exclusivas 

do usuário.  

Para Bairon,(2000) esse percurso ação-reação está muito próximo à lide deste usuário com 

seu cotidiano. Um jogador/usuário é o indivíduo deixar-se envolver a cada descoberta que faz, 

aprendendo a lidar com a antecipação advinda da expectativa da múltipla escolha. E é 

exatamente essa tentativa de antecipação dos sentidos, de antecipar universos e experiências, 

que é, metaforicamente
18

 e em termos estruturais, o link ao inusitado, à interrogação, que não 

apenas movimenta, mas que inventa e reinventa o jogo, que conduz o interator a novas 

versões de si mesmo, do entorno, e de si em relação ao entorno. 
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No jogo, na estrutura reticular, em ambiente fluido, a dúvida norteia o percurso de 

aprendizagem. De fato, nem dúvida seria o termo mais preciso, porque a dúvida implica 

polaridades avessas, certo e errado. Nem dúvida, mas necessidade de optar, vasculhar, 

estabelecer uma propriedade de conduta via experiência posterior a uma prévia antecipação de 

sentidos. 

Por que não dizer que um jogo constrói um jogador/usuário mais responsável por suas 

escolhas, e mais apto a lidar com a construção de seu percurso, equacionando necessidades, 

enfrentamento de limites, obstáculos e conquistas?  

E se, segundo Bairon (2000), essas atitudes são, ainda que despercebidas (por automáticas), 

exercidas cotidianamente, por que não dizer que um jogo é capaz de tornar o homem comum, 

ou atualmente, o Homem Mídia, mais cônscio dessas suas habilidades e capacidades de 

decisão e enfrentamento? Por que não usarmos o jogo como, enfim, metáfora da vida?  

Ou nem mais metáfora, mas a vida em si, como jogo; mais do que um meio, o processo. Além 

de simplesmente a vida como construção de um caminho material, lide com concretos; mas a 

vida como suporte imaterial de si mesma, como o indivíduo em sua busca pela identidade. E 

identidade que lhe pertença e da qual ele seja parte. Identidade essa que tem seu espaço de 

localização, segundo Bairon, na lógica e na cultura.  

Surge uma nova relação espaço-tempo-identidade.  

A espacialidade, no jogo e em base reticular, passa a ser virtual e, da mesma forma, condição 

à existência do sujeito. Passa, de fato, a constituir-se parte dele, seu próprio tempo.        

Ao contrário do que verificamos em meios lineares, que apenas retratam espaços via 

descrição verbal ou imagem, os ambientes virtuais são necessariamente espaciais; 

representam espaços navegáveis, pelos quais podemos nos mover, existir virtualmente e a 

partir daí executar ações procedimentais.  

Essa propriedade espacial foi identificada na década de 70 e, embora tenha sido explorada 

largamente em aplicações gráficas, independe da habilidade do computador em exibir 

imagens ou modelos tridimensionais. A qualidade espacial, segundo Janet (2003), é 

caracterizada pelo processo interativo de navegação. O interator está em algum lugar, pode 

mover-se para outro lugar, explorar espaços desconhecidos, retornar para onde queira. 
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De acordo com Janet, a criação do espaço encontra a vivência dramática; o interator está 

presente no espaço onde acontece o jogo, ou seja, onde ele está inserido e atua mediante 

regras e procedimentos. Mesmo em não se tratando de uma simulação, mesmo o usuário 

representado (como em um game, por exemplo), ele ainda assim está inserido na realidade 

digital.  

Considerando-se os diferentes níveis de interatividade, pode-se dizer que em ambiente digital 

(se comparado aos meios convencionais), estamos em grau de interatividade sem 

precedentes.  O interagir ocupa o espaço em que ocorre a narrativa ou situação. O 

jogador/usuário/interator não está lendo um fato passado, nem está diante de um tabuleiro 

com peões, e nem assiste a um fato teatralizado. A realidade digital ocorre com ele, agora. 

Isso marca o início de um processo de descoberta artística. A navegação do interator é, para 

Janet, uma encenação dramática do enredo. 

Navegar é parte inerente ao jogo, pois assume, segundo Bairon, o aspecto de deixar-se levar, 

da descoberta e da satisfação advinda da aposta constante. Navegar encontra, no limite 

proposto pelas regras, o procedimento, e, configurando-se experiência estética, é capaz de 

provocar estranhamento, a partir daí, instaurando reflexão.  

A mídia digital tem a vantagem de possibilitar, em termos instrumentais, vivência do jogo e 

da navegação e trazer à experiência artística (que poderia pertencer só ao autor ou só ao 

espectador) um estado dialógico de transferência de experiências sem que haja confusão de 

vozes, mas uma espécie de transfusão de sentidos, significados, sugestões e antecipações, sem 

que a individualidade se contamine ou se perca.  

O sentido interdisciplinar, que envolve tanto o processo de produção quanto a reticularidade 

hipermidiática, traz às novas mídias a concepção de meio de comunicação, que também se 

traduz em proposta de linguagem. Assim como jogar é ser jogado, a linguagem hipermidiática 

só pode ser exercida via meio hipermídia, caso contrário estaremos na esfera do ilustrativo. 

Segundo Vicente, em sua pesquisa, a hipermídia só pode existir mediante o uso que se faz 

dela; mais do que ler sobre, vivenciar a realidade retratada. 

Uma outra característica essencial do meio digital, que de certa forma faz, ao mesmo tempo, 

contraponto e complemento a seu sentido de presencialidade processual, é a capacidade de 

armazenamento. Janet Murray (2003) a denomina capacidade enciclopédica.  
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Os ambientes digitais são enciclopédicos. Computadores são os meios de maior capacidade 

de armazenamento já criados e, segundo a autora, a memória potencializa-se uma vez que 

temos acesso a bancos de dados globais via Internet e os recursos crescem exponencialmente 

(a autora compara a internet à versão moderna da biblioteca de Alexandria, que organizava 

todo o conhecimento do Mundo Antigo).  

Uma versão contemporâneo-digital da biblioteca de Alexandria é a Wikipedia.  

Wikipedia
21

 é uma enciclopédia virtual on line, que recebe contribuições de qualquer pessoa e 

pode ser editada por qualquer um; não há editores ou revisores. Em menos de quatro anos de 

existência, já tem mais de um milhão de entradas, em 100 diferentes idiomas. Apesar de 

parecer uma excelente fonte de pesquisa, pode ser, na prática, uma miscelânea de conceitos 

não-selecionados e de pouca credibilidade.  

Jimi Wales, seu criador, garante que a grande maioria das entradas e contribuições são de 

qualidade; as que não acrescentam realmente conteúdo são barradas e/ou excluídas. Para ele, a 

grande inovação está nas discussões e nas escolhas constantes sobre os temas e definições de 

termos. O processo da escolha da definição fica aparente, como não ocorre em uma 

enciclopédia tradicional. E mesmo a questão da não-garantia dos termos pode ser vista como 

elemento que incite o interator à pesquisa constante e colaborativa. 

A estrutura entrelaçada do ciberespaço permite expansão ilimitada no universo e no contexto 

de rede mundial de informação. No entanto, segundo Janet, a capacidade enciclopédica pode 

ser também um obstáculo no que diz respeito à organização de informações, e organização é o 

que, em última instância, habilitará tais informações a serem utilizadas, tornando-as 

funcionais. 

É a partir de tais propriedades que Janet Murray (2003) caracteriza um ambiente como digital 

ou, no caso, de direcionamento à pesquisa, a Mídia, como digital. E são essas propriedades 

essenciais que responderão por um novo modelo de linguagem e comunicação, ainda em 

desenvolvimento, em fase inicial.  

Já  Lev Manovich
 
(2001), em sua pesquisa, busca contextualizar o que ele chama de Nova 

Mídia (um conceito mais amplo do que ambiente digital) na história da cultura visual e seus 
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desdobramentos; estabelecendo conexões e diferenças entre os conceitos definidos por ele 

como velha e nova mídias.  

Seu intuito é reconhecer um conjunto de padrões recorrentes dessa Nova Mídia em seus 

elementos essenciais, para que se crie uma teoria de uma suposta linguagem novo-midiática, 

capaz de fazer com que a Mídia acrescida do elemento digital (e não condicionada somente a 

ele como única característica constituinte) possa ser base para uma linguagem de fato. 

 Vicente Gosciolla (2003) posiciona a linguagem como fator responsável pela utilização da 

tecnologia e o princípio da não-linearidade na linguagem como elemento impulsionador de 

uma relação diferenciada com a tecnologia, o que otimiza a comunicação. 

É nesse contexto que Vicente (2003) oferece a definição de proto-hipermídias (já citadas 

anteriormente): sistemas comunicacionais que utilizavam mais de um meio e que 

possibilitavam acesso não-linear a seus conteúdos. É desse padrão não-linear de acesso que 

surge a necessidade de um instrumento não-linear de comunicação. É das chamadas proto-

hipermídias que é criada a hipermídia em si.  

A escrita, em suas diversas fases, é um exemplo de proto-hipermídia. Vicente (2003) destaca 

quatro destas fases: a escrita das idéias (representação por pictogramas, datada de 16000 a.C.), 

escrita das palavras ou sintática (símbolos ou pictogramas organizados como linguagem, 

datada de 2900 a.C.), escrita analítica (representação de objetos por ideogramas, entre 2090 

a.C e 300 a.C.), escrita silábica (representações dos sons das palavras decompostas em sílabas 

e letras, tendo o primeiro alfabeto surgido por volta de 1700 a.C.). 

Essa evolução da escrita revoluciona o processo comunicacional, via constante evolução em 

direção ao entrelaçando dos sentidos. E, uma vez apoiada pela imprensa, a escrita torna-se o 

mais eficiente sistema comunicacional, status que conserva até hoje. 

A escrita, na literatura, e o jogo da escrita em si, são desenvolvidos não-linearmente. O 

pensamento é não-linear, embora tenhamos no livro em sua forma convencional um suporte 

linear e seqüencial. É essa necessidade de representar o pensamento não-linear e múltiplo em 

escolhas, tendo como base um suporte linear, que traz a ilustração como um recurso para 

incremento do texto (o primeiro livro ilustrado é datado de 1478). 
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Segundo Vicente (2003) , o teatro também pode ser visto como linguagem de convergência e 

transposição de linguagens; temos, por exemplo, passagem do roteiro à adaptação cênica, ao 

jogo. Surge em 1924 o conceito de teatro da totalidade, de Molohy Nagy; apropriado 

posteriormente, de certa forma, pela hipermídia. Em seguida, experiências mais complexas 

em termos de interação entre autor, platéia, artista, relacionando som, imagem e texto, 

conduziram a novas experiências.  

Mas é o Cinema, de acordo com Vicente (2003), o meio mais integrador das mídias, 

sobretudo em sua versão futurista, que pregava a experiência cinematográfica como o veículo 

de expressão mais dinâmico entre todas as artes. Uma linguagem síntese, abarcando texto, 

som, desenho, pintura, fotografia e todas as técnicas e tecnologias a elas relacionadas.     

Lev Manovich (2001) explora os paralelos entre História do Cinema e Nova Mídia, uma vez 

que seu objetivo é a contextualização da Nova Mídia na história da cultura visual; e de fato, 

como posto anteriormente, nenhum exemplar midiático mais legítimo para tratar de cultura 

visual como o Cinema.  

A pesquisa realizada por Manovich (2001)  engloba ainda a identidade de um cinema digital, 

ainda em configuração, e a relação entre linguagem multimidiática e formas culturais que ele 

classifica como pró-cinemáticas do século XIX. Ele analisa a função da tela, da câmera móvel 

e da montagem na Nova Mídia e no Cinema; aponta os coincidentes históricos entre 

Vanguarda, outros movimentos artísticos e a Nova Mídia. Ou seja, ele sempre está às voltas 

com o aparato e seus correspondentes culturais.  

Lev considera como Nova Mídia o corpo midiático composto por web sites, mundos virtuais, 

multimídia, games, instalações, animação, vídeo digital e HCI (Humam Computer Interfaces). 

Segundo ele, Nova Mídia pressupõe emergência de novas formas culturais e redefinição das 

já existentes, sendo responsável, desta forma, por uma Revolução da cultura visual.  

Segundo Bairon (2000), a linguagem hipermidiática, novo midiática, constitui-se de um 

conjunto de elementos audiovisuais que convergem em narrativa. A expressividade potencial 

e otimizada desta narrativa reside exatamente na ligação entre os diferentes conteúdos e 

características desses meios que a compõem, bem como na possibilidade de acesso simultâneo 

às informações. Pode-se dizer que a imagem, a escrita ou o som são elementos localizados em 

mesmo nível hierárquico de importância nesse novo processo comunicacional. A Nova Mídia 
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reposiciona o significado da imagem na história e a relação imagem-espectador. A imagem, 

por si só, não pode ser considerada a verdade, no sentido totalitário da palavra.  

Recuperando Peter Burke (2004), a imagem como evidência deve estar contextualizada 

socialmente, representar algo para alguém. Esse tipo de abordagem, relativamente recente, 

baseia-se na resposta do espectador, condicionando-o à interpretação, à interferência, a uma 

espécie de co-autoria; ou seja, reitera a importância da leitura ou representação da realidade 

via múltiplos meios e caminhos de análise. Talvez a convergência de mídias em meio digital 

manifeste como metodologia de leitura e produção do elemento visual o principio de imagem 

como evidência mediante variáveis outras que não componentes intrínsecos à própria 

imagem.  

E esta valoração das referências aplica-se a qualquer elemento (texto ou som), estendendo à 

informação, a adjetivação de ―audiovisual‖. Elementos passam a não mais significar por si 

próprios, mas em relação a algo, na composição de uma dentre muitas versões. Nada existe de 

si, somente, mas em relação a algo direcionado a alguém.  

De acordo com Bairon, (2000) nunca houve instrumento tecnológico tão promissor quanto a 

hipermidia no reposicionamento da compreensão e reflexão sobre a não- linearidade 

manifesta cotidianamente no jogo, na lide do usuário com seu entorno, bem como na 

sistematização de uma produção material desse novo modo de estruturar a linguagem 

midiática, um novo modo que abarque em um só meio de expressão o comunicar Arte, 

Ciência e Filosofia. Uma nova linguagem baseada, mais do que nunca, na 

interdisciplinaridade; pois opera tanto em base conceitual (a linguagem hipermidiática), 

quanto em base material (o produto hipermídia, em si). Ou seja, a linguagem hipermidiática 

só se materializa pelo uso que se faz dela, através do usuário.   

Enquanto desenvolvem-se raciocínios argumentativos de autores especialistas, aqui integrados 

(em sua série de artigos e livros que tratam do assunto) em relação ao termo utilizado para 

designar a Mídia contemporânea, ou melhor, a mídia que envolve a convergência das mídias 

via aparato e ambiente digitais, ocorre-nos uma série de questões sobre o tema e a definição 

―Nova Mídia‖/―New Media‖, por tradução.  
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Talvez o termo new, traduzido como novo, seja mera questão vocabular, implicação de 

significado entre línguas diferentes, português e inlgês. Talvez new-novo, aplicado à mídia, 

seja uma espécie de ressignificação da tradução.  

Novo, do adjetivo já convencional, adquire roupagem de neologismo, já que não se sabe como 

classificar esse corpo midiático emergente. Novo neologístico, de logísticas dialogando com 

possíveis interpretações e contextos advindos do uso de algumas palavras em detrimento de 

outras, por questões de funcionalidade.  

Escolhemos tradução literal: nova, do mais tradicional e próximo possível de gramáticas e 

sintáticas, como o menos especulativo necessário, como queira o autor em suas linhas bem 

claras e entrelinhas nem tanto, em se tratando de assunto que envolve tentativas, atualizações 

e averiguações constantes, contrapontos e paradoxos da indefinição.  

Mas, a despeito da escolha de palavras e implicações de neologismos, o que significaria o 

Novo em Mídia?  

- Atalho primeiro: Nova Mídia como Mídia mais recente?  

E, neste caso, estamos tratando de um recente continuado, do sempre recente, do eterno 

momento de atualização e, portanto, da eterna superação do recente último. Considerando-se 

tal raciocínio, do recente, a nova mídia ou mídia nova não acrescenta grande transformação, 

ao menos se postulado o percurso do significado da introdução de elementos na área da 

comunicação: passa-se por um período de introdução, logo superado, acostuma-se ao uso 

habitual do elemento novo e muitas vezes é até aí que se constata a evolução da tal novidade. 

O até então inusitado elemento diferenciador, em vestes de revolucionário, torna-se hábito. 

Nova Mídia em vestes de mais recente, investe-se só no modismo. Mais uma mídia nova...  

- Atalho segundo: Nova Mídia adjetivando a mídia como estrutura digital? 

Será que estamos falando realmente de uma novidade em Mídia somente quando tratamos 

especificamente do advento da estrutura digital em termos técnicos, à mídia? Quantas novas 

mídias não surgiram via aparato tecnológico? Algum dia todas as mídias foram novas mídias, 

desatualizaram-se ou evoluíram, gerando, mais adiante, futuras novidades midiáticas e, por 

fim, estacionaram, em esquecimento, destituindo-se do total aproveitamento de características 

que lhe eram conferidas como únicas. Valeria a pena insistir em revitalizar essas mídias que 
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um dia também foram novas em seu uso como linguagem? O advento do digital teria esse 

poder restaurador: toda mídia, pós-digitalização, passa-se à nova por redirecionamento do uso 

de sua linguagem e não apenas por adicionar elemento evolutivo tecnológico.      

- Atalho terceiro: Nova Mídia como advento sem precedentes à lógica cultural e social? 

O novo adquirindo significado de descoberta sem precedentes, revolução e, portanto, marco 

de definitivas mudanças no modo de organização, leitura, interpretação e transformação da 

realidade. 

Talvez o ―novo‖ não esteja definido por nenhum dos três atalhos; mas por todos, simultâneos, 

complementares, aptos à densidade interpretativa subjacente ao universo da indefinição. 

Nenhum dos três atalhos, mas todos.  

Retalhos, sentidos, lugares.  Atalhos, em comum acordo, dissonantes.  

Destoantes, os atalhos para o novo relativo a uma linguagem em Mídia são Vogais-

Consoantes, em consenso, do que em conjunto, como conjuntos-atalhos. São tão amplas as 

suas possibilidades quanto, em nível vocabular, envolvem-se as letras e o universo 

combinatório simbólico-material a que se condicionam como função, o que nos condiciona a 

aceitá-las tradutoras do mundo.  

Lev Manovich (2001) traça paralelos entre o que chama de Nova Mídia (mídia baseada em 

aparato digital acrescida de referências culturais) e o Cinema, uma forma de comunicação que 

foi introdutória de uma linguagem própria, multimidiática, e de um modo de pensar e 

interpretar a realidade a partir da utilização de linguagens preexistentes (foto, áudio, 

animação).  

Mas o Cinema introduziu uma realidade própria ou trouxe apenas um modo de representá-la? 

Será que ao falarmos sobre Nova Mídia, apenas nesses termos de comparação e usando o 

adjetivo Novo como substrato intrínseco ao significado que tem representado durante séculos 

na cultura visual (advento de uma linguagem como modo de representação), não estamos 

sendo um tanto injustos e limitadores em relação ao verdadeiro potencial que o elemento 

digital e seu conseqüente entorno representam? Será que não poderíamos ir além e falarmos 

em realidade digital? Mais que representação, um novo modelo de Real? 
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Parece um tanto audaciosa a necessidade de criação de uma suposta linguagem para definir o 

digital. Estamos em fase especulativa, em que qualquer tentativa de metodologia instaurada 

tende à constante obsolescência. O ser humano pouco entende conscientemente o uso que faz 

do digital, ainda que esse digital seja parte predominante da composição do próprio raciocínio 

vigente.  

Somos, talvez, seres digitais de propriedades e atualizações constantes. Talvez o tenhamos 

sido por todo sempre, reavivando e ressignificando cada instante último, atualizando e 

remodelando matrizes de pensamento, matrizes orgânicas, celulares, atômicas. A própria 

natureza tende à promiscuidade dos dígitos e apenas agora este conteúdo materializa-se sob a 

forma de aparato concreto, pixels, hds, interfaces.  

E tudo isso é novo, no sentido de inusitado, ou traz consigo a perspectiva do novo, no sentido 

de possibilitar formas e reformas organizacionais, leituras e releituras?  

A Nova Mídia, se a considerarmos como mídia acrescida do elemento digital, não seria, na 

verdade, um agente possibilitador de reorganização e manipulação de toda e qualquer 

realidade comunicacional? Não seria a Nova Mídia, nesses termos, uma metáfora da 

consciência humana?  

Pensando assim, talvez a nova mídia não seja a mídia nova, mas um ambiente otimizado, de 

melhor tradução da tradição representacional humana; convergência de informações para 

melhor funcionalidade em relação a tempo e espaço. Veículo facilitador.  

Sim, estamos na esfera do tempo espacializado, tempo como meio de transporte. A ficção e 

suas máquinas de transporte talvez não sejam tão hipotéticas assim; por que não dizê-las, 

virtuais? 

 Talvez estejamos, em era digital, vivenciando um meio ponto final, um conclusivo em aberto, 

percurso inconcluso, interrogação como resultado, um final destituído de resultar-se em, 

direcionado a uma melhor forma comunicacional, capaz de maximizar entendimentos e 

relações e materializar funcionalidades ainda não exploradas.  

Mas esta discussão extrapola a funcionalidade prática do elemento digital na mídia e suas 

prováveis utilizações. Estaria enveredando para o caminho filosófico, que creio, não esteja, 

por hora, assinalado como objetivo. O que é Nova Mídia e o que significa novidade em se 
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tratando da revolução digital é, apesar de não intencionalmente, questão de especulação e 

aposta. Por mais tentemos definir e classificar o que pode vir a ser e comparar ao que houve 

ou poderia ter sido, não saímos do reino especulativo; afinal, estamos indelevelmente na 

esfera do virtual. 

O Novo é apenas designação por falta de termo? O Novo é referência ao inusitado, mas a um 

inusitado que cedo ou tarde cai em desuso e fica obsoleto? O Novo é relacionado ao 

revolucionário, que permanece e evolui, mas continua incólume como ponto de partida e 

referência a qualquer elemento de introdução à linguagem preexistente que propunha?  

Vez por todas, o que é o Novo em Mídia? Elemento que existe em significado apenas pela 

existência de seu contraponto, o velho? E mais ainda: o que é o velho, em mídia?  O que é 

desgaste, e o que é mera falta de empenho para que desuso se transforme em reciclagem? 

Todo velho é velho ou apenas desinteresse de atualização? Todo novo é novo ou mera 

releitura entre contrastes?  

Mais uma vez, especulações...  

O intuito geral da pesquisa, que envolve desenvolvimento de proposta à utilização prática e 

técnica das propriedades inerentes à Mídia em suporte digital, talvez seja afastar-nos um 

pouco, ainda que moderadamente, do terreno essencialmente especulativo, vinculado somente 

à teoria. Paradoxalmente, o que se busca evitar (a múltipla margem de interpretações) é o 

princípio régio do digital como regra. Se até o termo Nova Mídia em si é mera especulação e 

falta de vocabulário, que dirá seu significado como corpo de constatação de fatos que ainda 

está em fase inicial de experimentação. 

Posto frente ao aparato digital, que é advento de si, conclusivo de si, e que tem utilização e 

desenvolvimento dependentes das formas de representar e raciocinar humanas, talvez o 

homem nem possa classificar o processo como novo ou velho. É provável que a digitalização 

englobe ambos, em híbrido de difícil definição, mesmo porque seus resultados a médio e 

longo prazo não foram sentidos e fazem parte de um senso comum orgânico maior: a 

consciência (ou o que podemos assim chamar) como espelho de si mesma, operando digital e 

em relação à constatação do que chamamos tempo-espaço, operando com o relativo.  
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Algoritmicamente falando, certezas digitais são iguais a zero. E um e zero e um e... 

ZeroUm01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010110

10101010001011101001, indefinidamente...           

Lev Manovich (2001) busca fundamentar-se em teorias derivadas de formas anteriores de 

mídia e comunicação para chegar, então, ao aparato digital e à forma que esse advento tem 

tomado, a comunicação e as relações que se têm desenvolvido através da relação até então e 

advento do ambiente digital. Ou melhor, Lev tenta aliar cultura e costumes ao ambiente 

digital para chegar a um entendimento palpável, baseado na realidade histórica constatada e 

que, por ser parte da configuração do atual, por ser parte integrante do processo evolutivo, é 

responsável pela configuração e instauração da era digitalizada. Embora seja importante 

ressaltar que o porvir é ainda fictício e, talvez, nunca seja nada além de mera virtualização de 

um real além-presente.  

Mas o que é afinal o real além-presente, o que é, afinal, o atual, em se tratando de 

materialização de hipóteses, em se tratando das infinitas possibilidades do digital em suas 

propriedades intrínsecas? Como desenvolver uma teoria baseada na constante atualização? A 

quais regras deve prestar contas, exceto àquela da eterna tentativa e assertiva, uma vez que 

não pode haver resposta em erro ao que é passível de constante atualização e eterna liberdade 

de caminhos.  

Apesar de reforçar o tema como objeto de estudo, a análise completa – e, por que não dizer? – 

científica de seus efeitos e implicações talvez nunca seja validada, uma vez que estamos 

lidando com variabilidade infinita de interpretações e constatações, tão infinita quanto sejam 

as variações humanas de consciências e entendimentos.  
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Resumo 

  

O presente trabalho se propõe a analisar o panorama nacional da televisão dando 

ênfase aos desenvolvimento histórico da tv universitária educativa ressaltando aspectos legais 

e tecnológicos que fortaleceram o protagonismo das universidades na produção e 

programação de conteúdos audiovisuais. Para isso, estabelecemos estudo de caso em três 

programas da TV Mackenzie visando analisar questões ligadas a autoria conarrativa em 

programas realizados por jovens universitários e novas práticas de produção em alta definição 

para TV Digital aberta.  
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Panorama nacional – o ressurgimento da TV Universitária 

 

 Em seus quase 90 anos de existência, a televisão talvez seja o veículo de comunicação 

de massa mais reinventado de todos os tempos.  No caso específico do Brasil, a chegada das 

novas tecnologias de distribuição de sinais como a TV a Cabo Banda Larga e TV Digital 

impactaram em todos os setores da sociedade, mas em especial na universidade. Desde a 

implantação da Lei do Cabo no país, em 1995
113

, a academia brasileira foi convidada não 

mais a analisar teoricamente o veículo como vinha fazendo desde os anos 70 com as 

programações das emissoras abertas de TV. Com a obrigatoriedade da Lei em fazer com que 

as operadoras de TV por Assinatura disponibilizassem canais básicos de utilização gratuita, a 

universidade passou a ocupar o papel de produtora e programadora de suas próprias 

concepções acadêmicas em formato audiovisual para exibição em seus canais de distribuição, 

os canais universitários a cabo.  

                                                 
113

 Lei Federal 8.977 de janeiro 1995. 
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 O Canal Universitário de São Paulo
114

, fundado em novembro de 1997 por iniciativa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, inovou em diversos aspectos. Além de apresentar ao 

público paulistano uma programação compartilhada por nove universidades com diferentes 

características (públicas, privadas, confessionais, comunitárias), começaram a aparecer rostos 

e falas que até então não tinham espaço na programação hegemônica das grandes redes de 

televisão.  

 Programas de entrevista e debates apresentados por professores e principalmente alunos 

de Jornalismo, Audiovisual ou Rádio e TV passaram a ocupar a espaços regulares nas grades 

de programação das televisões universitárias. Inicialmente, muitas delas exibiam os trabalhos 

acadêmicos produzidos a partir da obrigatoriedade imposta pelas disciplinas audiovisuais 

relacionadas aos cursos. Outras preferiram terceirizar totalmente a produção, contratando 

produtoras profissionais preocupadas apenas com a imagem institucional, a marca.  Mas aos 

poucos, a programação dos canais universitários tornou-se homogênea fazendo com que 

temas até então deixados em segundo plano pela indústria do entretenimento eletrônico 

televisivo ocupassem o horário nobre.  

 

Pesquisa alavanca produção 

 

 Foi também na universidade que a pesquisa em televisão alterou o cenário televisivo do 

país. Em 1998, a Universidade Presbiteriana Mackenzie liderou o primeiro  consórcio de 

pesquisa em TV Digital formado pela ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 

e Televisão) e SET (Sociedade de Engenharia de Televisão), com acompanhamento técnico 

do CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), cujo objetivo foi analisar os padrões 

existentes no mundo até então. Sendo assim, foram testados em campo e laboratório as 

particularidades técnicas dos sistemas ATSC (EUA), DVB-T (Europa) e um novo sistema que 

acabara de ser lançado pelo Japão, o ISDB-T. De todos eles, o que melhor se adaptava às 

condições brasileiras na avaliação do Governo Federal foi o padrão nipônico. Assim, em 

2006
115

 foi então implantado pelo Ministério das Comunicações o SBTVD-T (Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital Terrestre), ou nipobrasileiro,  baseado no diagnóstico que os 

pesquisadores da Escola de Engenharia Mackenzie entregaram agosto de 2000, após 2 anos de 

                                                 
114

 No livro ―CNU – A Universidade que Você Assiste Há 10 anos‖, de Daniel De Thomaz, 

há um relato detalhada sobre a fundação e a organização do CNU desde sua fundação em 

novembro de 1997. 
115

 Decreto Federal 5.820 de 28 de junho de 2006.  
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detalhadas análises comparativas entre os padrões.  

 Os projetos de análises técnicas liderados pelo Laboratório tiveram consequências 

internas em áreas ainda novas. A produção de conteúdo universitário passou a obter maior 

visibilidade na medida em que parcerias iam sendo realizadas no âmbito dos testes realizados 

com a nova tecnologia. O conteúdo audiovisual universitário, seus programas e práticas de 

produção, passaram por uma transformação na década passada. Agora ganhavam novas 

janelas como o satélite, o sistema UHF e a internet
116

. Essas novas possibilidades de 

distribuição de conteúdos em plataformas digitais em princípio privilegiou a somente a 

simples replicação da programação.  Mas aos poucos, a instituição começou a dar maior 

importância às produções investindo mais na integração dos cursos de Comunicação da 

Universidade bem como investimento no parque técnico doo Centro de Rádio e Televisão, 

estrutura de apoio acadêmico na área de áudio e vídeo.  

 Com envolvimento maior do corpo docente e discente, a produção acadêmica televisual 

universitária deixou de ser apenas uma forma de expressão laboratorial e ganhou novos 

formatos, novas práticas e novas tecnologias. Em 2004, o Mackenzie conseguiu aprovar junto 

à Finep o projeto Estação Experimental de TV Digital Terrestre e assim obteve recursos para 

instalar antenas e transmissores no campus Higienópolis. Com isso, o Ministério das 

Comunicações autorizou o Mackenzie a utilizar duas frequências abertas em UHF na cidade 

de São Paulo, os canais 12 e 60, destinados exclusivamente ao uso científico e experimental. 

Com isso, a partir de 2010, valendo-se de novos equipamentos de captação e edição, a TV 

universitária não se limita mais a produzir ou exibir seus conteúdos em grades e estruturas de 

exibição compartilhadas ou parceiras. Além de realizar seus conteúdos em altíssima qualidade 

HD (Alta Definição), com 1080 x 720 linhas de definição, padrão somente disponível nas 

TVs Abertas e no sistema de transmissão digital devido à alta compressão do arquivo de 

imagem, a universidade passa também a programar seus conteúdos, criando faixas de 

programação e exibindo horizontal e verticalmente, sem qualquer compromisso comercial ou 

com a audiência.  O projeto visa cobrir em 5 anos, por meio da instalação de torres 

compartilhadas de transmissão de baixa potência, um público de 20 milhões de pessoas. Mas 

quer sobretudo a concessão definitiva de radiofrequência educativa digital. É a universidade 

ampliando seu papel social de extensão e pesquisa por meio de sua televisão universitária. 

 

                                                 
116

 A Universidade Presbiteriana Mackenzie possuiu durante 5 anos segmento satelital de 

cobertura nacional BrasilSat B1 (2005 – 2010), parceria com DirecTV (2001 e 2002) e TV 

Escola Interativa (2003 – 2004) em canal aberto UHF (SP).  
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TV Educativa – cada vez mais universitária 

 

 O desejo específico do caso mackenzista deveria ser algo natural e não mais um 

―achado‖ em nosso país. Na verdade, o que pouca gente sabe é que a TV Educativa no Brasil 

começou dentro de uma universidade. A TV Universitária do Recife é mantida pela 

Universidade Federal de Pernambuco e foi inaugurada em setembro de 1968. É a mais antiga 

emissora educativa do Brasil e transmite para sua região de cobertura programas veiculados 

pela TV Cultura de São Paulo. Abrange a Grande Recife e outras cidades de Pernambuco 

desde sua fundação.  

 Na Constituição Brasileira, inclusive, a produção e a programação das emissoras de 

rádio e televisão devem atender prioritariamente a finalidades educativas
117

. Ou seja, a União 

não faz mais que a obrigação em proporcionar um ambiente institucional e legal favorável ao 

desenvolvimento de uma programação de TV  voltada para fins científicos, culturais e 

educativos. Sancionado em setembro, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 116, normatiza a 

operação de TV por Assinatura no Brasil substituindo a antiga Lei da TV a Cabo e unificando 

todas as tecnologias. Além de obrigar as programadoras a veicular produção nacional 

independente em seu horário nobre, a nova norma estabelece
118

 que as TVs por Assinatura 

devem disponibilizar um canal universitário compartilhado entre as instituições de ensino 

superior localizadas no Município ou Municípios da área de prestação do serviço, devendo a 

reserva atender a seguinte ordem de precedência: 

 

a) universidades; 

b) centros universitários; 

c) demais instituições de ensino superior. 

 

 Em outra linha, objetivando diminuir o uso político das concessões de Radiofrequência 

Educativa no Brasil, o Ministério das Comunicações lançou duas portarias 
119

 recentes que 

estabelecem critérios objetivos para identificar os proponentes por meio de procedimentos 

objetivos de outorga. Em seu artigo 3º, inciso II, a lei indica que poderão participar do 

procedimento administrativo seletivo as instituições de educação superior criadas e mantidas 

                                                 
117

 Capítulo V, Artigo 221, inciso I. 
118

 Capítulo VIII, Artigo 32, inciso XI. 
119

 Portaria No- 420, de 14 de setembro de 2011 e Portaria No- 256, de 6 de julho de 2001 
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pela iniciativa privada, com sede no Brasil e credenciadas pelo Ministério da Educação. As 

medidas vem de encontro ao Plano Básico de Outorgas do Ministério que pretende ampliar as 

concessões de radiofrequência educativa no Brasil. Na mesma linha, estimulando a 

concorrência entre as empresas internacionais de Telecom, o PLC 116 aprovado pela 

Presidência da República, pretende ampliar a capilaridade da banda larga no país. Com isso, 

consolidar-se-á o meio que mais difunde vídeos sob demanda hoje em dia, o território livre da 

internet.  

 Em um cenário cada vez mais favorável a novas experiências de linguagem audiovisual, 

citamos a seguir três experiências realizadas pela TV Mackenzie nos últimos quatro anos. 

 

 

Análise de comportamento e de consumo midiático 

 

 Os jovens
120

 já não tem famílias com o formato tradicional, com pai, mãe e filho. Pais 

separados, às vezes nem casados, são os novos modelos. Assim, o jovem ganhou mais espaço 

e liberdade. Muita proteção também, até demais, para compensar a falta de uma família 

modelo ou dos pais, que estavam trabalhando.  

 Assim, jovens que foram criados junto à TV, com agilidade de assimilação e 

compreensão. Essa geração pensa através da tecnologia. Isso é um terremoto no sistema de 

raciocínio tradicional: de lineares, eles são icônicos e multitarefas. Esse público faz várias 

coisas ao mesmo tempo, precisa de rapidez e novidade e nem sempre se importa com 

profundidade. Navega em vez de mergulhar nas coisas que faz.  

 Em conversas com alunos, quando questionados se pensam muito na sua realização 

pessoal e profissional junto ao resto da sociedade, apresentam diferenças. Querem melhorar o 

mundo através da própria realidade e cotidiano, como entrar no vestibular, pagar contas e 

arranjar um emprego. Não vêem tempo ou espaço a perder. Seu maior compromisso é, no 

final, com a própria felicidade. Se esta é afetada por uma percepção de que o entorno deve 

melhorar e de mais gente deve ser feliz também, isso vai mobilizá-los.  

 Eles não ficam muito tempo num mesmo trabalho ou atividade. Rejeitam hierarquias e 

autoridade protocolar. Sentem muito rápido que não tem mais nada a aprender, mesmo 

quando não realizam atividades perfeitamente.  

 Os jovens querem um programa de TV que os reconheça tão rápido quanto esperam nos 

                                                 
120

 Considera-se ―jovem‖ o indivíduo entre 15 e 25 anos, segundo classificação da ONU-

Unicef. 
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empregos. A ansiedade de evoluir deve ser projetada nos personagens e casos da TV que 

assistem.  

 Por terem muita informação disponível e uma enorme confiança em si, cobram da TV a 

contraditória tarefa de não considerá-los completos, nem tolos. É uma ambigüidade interna 

que esperam contemplar na TV. Isso talvez possa ser resolvido com vários personagens em 

estágios diferentes e com aprofundamento nas histórias reais dos jovens no jornalismo.  

 Quanto melhor sua situação sócio econômica, mais estável seu entorno. Este nicho 

jovem não entende porque algumas certas ainda vão mal na sociedade, como a permissividade 

à corrupção, ao patrimonialismo ou o abandono do ser humano a condições degradantes. Seu 

senso de justiça social e felicidade pessoal é tão grande que chega a ser exemplar ou infantil. 

Por isso, tem muita dificuldade para aceitar sistemas tradicionais como escolas, empresas 

quadradas ou regras no geral. Os programas de TV devem questionar esses dogmas junto aos 

jovens, pois assim podem representá-los. O jovem necessita um programa que mostre como 

funciona sua própria geração frente às mais velhas e o mundo que já existia antes dele. Ele 

espera ver na TV um outro mundo possível, mais flexível, menos hierarquizado, mais 

comunicativo.  

 Sobre consumo multimídia, uma pesquisa que o Ibope Mídia fez afirma que 1/3 dos 

jovens entre 10 e 17 anos preferem conversar pela internet a encontros reais. As redes sociais 

e o acesso irrestrito à informação são uma mudança de paradigma. Isso se deve a uma 

demanda reprimida de comunicação que a TV deve contemplar, se quiser competir com as 

novas tecnologias. A seguir, estão listadas algumas conclusões alcançadas após experiências, 

oficinas, enquetes e avaliações sobre comportamento jovem: 

 Um dos temas é a noção de grupo ao que necessitam fazer parte. O interesse por amigos 

ou colegas, conectados por interesse de tema ou pelos próprios usuários, culmina na 

construção coletiva de informação. A TV deve trazer essas novas formas de organização, 

mostrá-las ou seus resultados. 

 A novidade é outro tema essencial ao jovem. Nem que seja uma nova forma de se dizer 

o mesmo. Estão cansados dos mesmos assuntos, autores e formatos. Buscam o novo na 

técnica ou na informação, trazida por uma atualização constante.  

 Os jovens dão muito valor aos parceiros. Seus grupos se sentem fortes quando 

produzem algo em grupo, ainda que respeitada a individualidade. Isso promove uma 

individualidade e diversidade simultâneas, entre as milhares de comunidades que compõem. 

 Essa ambigüidade cria um certo caoticismo, uma crise no que acreditar e no que se 
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focar. Muito comum ao jovem, a certeza é algo relativo, até outra informação, experiência ou 

colega lhe trouxer algo novo. A vantagem disso é que estão sempre abertos a novidades, já 

que para sair da incerteza não têm medo de buscar as respostas. 

 Para terminar, a continuidade e rotina de consumo de informação se dá pelo estímulo do 

grupo. Junta-se o interesse individual com o do entorno que, integrados, fazem uma reação em 

cadeia.  

 

Considerações sobre comunicação voltada a jovens 

 

A comunicação feita por e para juventude deve ser realizada segundo um 

compromisso de diálogo. Próxima à realidade e o cotidiano deles. Com dinamismo e certo 

grau de ruído interno. Com relações entre informação e entretenimento. Tais percepções 

iniciais são fruto de pesquisa nas áreas em que os professores do Mackenzie oferecem em 

ensino, pesquisa e extensão, o tripé que gera e compartilha conhecimento com a comunidade 

interna e externa. 

Neste sentido, promover atividades junto aos alunos, seja como orientador, seja 

atendendo a alunos supervisionando seus trabalhos, é o início do diálogo para uma produção 

jovem em televisão. Atualmente, o curso de Jornalismo oferece Atividades Complementares, 

oferecendo aos alunos oportunidade de experimentar técnicas e desenvolver debates sobre a 

carreira jornalística. Este trabalho de pesquisa é fruto das experiências da oficina ―Pauta e 

Apuração na TV Mackenzie‖, de cunho áudio visual, onde são praticadas técnicas, formatos e 

modelos televisivos, entre corpo discente, profissionais da TV e o professor orientador. Todas 

estas atividades possibilitam um fértil laboratório de jornalismo jovem, cujos resultados serão 

comentados a seguir. Antecipadamente, agradece-se a compreensão da TV Mackenzie em 

fornecer a estrutura para esta experiência, e ao Centro de Comunicação e Letras, por permitir 

o trabalho dos professores PPI como pesquisadores de campo dentro de suas áreas de 

expertise. 

Este texto apresentará três casos de produção universitária realizada na TV Mackenzie 

com o apoio e como objetivo o público jovem
121

. O desafio de todas foi lidar com estudantes 

de jornalismo, com dúvidas técnicas e conceituais que devem ser inseridas nas narrativas 

realizadas. Todas as três produções televisivas utilizaram tecnologias de comunicação e 

informação digitais, como redes sociais, blogs, wikis e comunicadores P2P, dada a 

descentralização da equipe, todos alunos de Jornalismo, mas muitos de diferentes períodos e 
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semestres. Além disso, buscou-se aproximar os processos de produção ao raciocínio de 

consumo de informação praticado pelos jovens hoje. 

Estudo de caso: programa “NósOtros” (2008) 

 

 

 

 

O programa ―NósOtros‖ nasceu de um prêmio de jornalismo, a Bolsa Avina de 

Desenvolvimento Sustentável
122

, e foi desenvolvido em parceria da TV Mackenzie, a agencia 

de comunicação Planetária Soluções Sustentáveis
123

, a rede social Programa Balboa para 

Jornalistas Ibero Americanos
124

 e alunos voluntários dos cursos de Jornalismo e Letras-

Edição. O projeto ganhador de bolsa é um programa de integração de jovens latinos através da 

geração de trabalho e empregabilidade. O programa piloto tem 24 minutos e há proposta de 

uma série sobre outras temáticas referentes aos jovens do continente. 

Para a gravação dessas histórias, foram contratadas quatro equipes de televisão, 

espalhadas pelo continente, que desenvolveram pesquisa, apuração, captação e entrevista 

televisivas. Foram escolhidos casos na Argentina, Brasil, Guatemala e México, com quatro 

histórias diferentes de jovens latinos, seus problemas e soluções para obtenção de emprego. 

                                                 
122 www.avina.net  
123

 www.planetariasol.com.br  

 
124

 www.programabalboa.com  

http://www.avina.net/
http://www.planetariasol.com.br/
http://www.programabalboa.com/
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Quatro jornalistas foram responsáveis por pesquisa, apuração de histórias, comporem as 

equipes de TV e produção de locuções de gravação. 

Através de um formato narrativo leve e dinâmico, direcionado aos jovens, estes 

personagens conduziram as histórias, exemplificando suas soluções locais para um problema 

global, o desemprego em época de crise econômica global. Para tanto, foi necessário 

desenvolver métodos de trabalho descentralizados e em rede, já que o programa foi gravado 

em 4 países. Propôs-se que o roteiro ressaltasse o lado humano dos jovens, para aproximar 

suas conquistas à realidade dos telespectadores. 

O programa tinha uma proposta de roteiro inicial, mas que não se podia confirmar 

antes que etapas de pesquisa, apuração, produção e reunião de conteúdos descentralizados 

fossem concluídas. Além disso, o roteiro deveria organizar todas as etapas práticas segundo 

uma linha editorial, uma proposta técnica de trabalho em rede e um conceito de localidade e 

globalidade informativa. Entre outros resultados, ―NósOtros‖ foi considerado o melhor 

programa de jornalismo televisivo da região Sudeste pelo prêmio Sebrae de jornalismo 

empreendedor, em 2009. 

Estudo de caso: Programa Arena (estúdio - 2009) 
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 Em 2009, a TV Mackenzie contou com a participação dos professores PPI, que 

desenvolveram diversas atividades de ensino, extensão e pesquisa. Entre elas, a proposta de 

um programa de estúdio para jovens universitários. 

 Identificou-se que a maioria das propostas da TV universitária provém dos próprios 

professores, pesquisadores e ações acadêmicas, nem sempre vinculadas à participação do 

público discente, a grande massa da comunidade universitária. O resultado são programas de 

divulgação científica, voltados geralmente à comunidade docente, um público alvo mais velho 

que os estudantes de terceiro grau, interessados em temas profissionais ou de comportamento. 

 Além do conteúdo, o formato da TV universitária não condiz com o consumo frenético 

de velocidade e quantidade, comum dos programas que atraem os jovens. A carência de 

estrutura de produção gera programas estáticos e sem dinamismo. Pela contenção de recursos, 

o formato mais utilizado é o debate, onde dois ou mais personagens dialogam frente a uma 

mesa ou diante das câmeras. Há pouca cobertura de imagens, reportagens de apoio ou 

recursos de estúdio para que o gênero se torne dinâmico. 

 Essas observações foram comprovadas através de um programa piloto realizado em 

2009, o ―Arena‖. O objetivo era realizar um programa de alunos para alunos. De fato, turmas 

do 6º ao 8º semestre produziram um programa três blocos de histórias de alunos sobre 

determinados temas selecionados, onde professores e apresentador faziam o papel do 

contraponto especialista, profissional ou maduro. Esperava-se que os jovens fossem o foco do 

programa, e os demais participantes, suas ―escadas‖, em jargão teatral. 

 Mas não foi isso que aconteceu. A rigidez de uma gravação em estúdio, a necessidade 

de controle das atitudes da platéia, convidados e apresentador, a intimidação de um cenário 

muito escuro, pouco condizente com a proposta, as carências técnicas de produção, entre 

outros fatores, tornou o ―Arena‖ um programa de debate a mais dentro da TV universitária.  

Nem a participação e cessão de espaço a jovens no formato de entrevista debate foi 

suficiente para aumentar a relação do produto com o público alvo. Pelo contrário, a gravação 

em estúdio, cronometricamente efetuada, com várias interrupções, direcionamento da platéia 

em prol de uma participação impositiva, retirou o frescor da participação discente.  

É importante ressaltar que isso não é privilégio de programas universitários, mas uma 

questão de programas de estúdio no geral. Tal gênero serve a alguns conteúdos e públicos, 

mas é notória a falência de alguns casos com muito mais recursos, como o ―Altas Horas‖ e o 

―Amor e Sexo‖, ambos da TV Globo, onde a platéia também jovem compõe um cenário de 

belos rostos, cuja participação no funcionamento do programa é medida pelo apresentador - o 
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que é inevitável nesse gênero -, esfacelando a leveza do que é ser um jovem, gerando uma 

caricatura dos mesmos. As perguntas da platéia também são recursos bem duvidosos, pois 

podem ser geradas pela produção do programa e oferecidas a indivíduos que se disponham a 

realizá-las. A participação de convidados que não agradam a platéia pode ser vista nos seus 

rostos, olhando para seus relógios, esperando a gravação chegar ao fim. 

Infelizmente, todas essas falhas foram reproduzidas no primeiro ―Arena‖, o que 

culminou no controle do público, em vez da participação deste. A gravação em estúdio 

intimidou muitos dos alunos, fazendo dos professores e especialistas os destaques dos blocos 

em tempo e temas, o que derrubaria a proposta do programa.  

 

Estudo de caso: Programa Arena (campus – 2010) 

 

 Com as percepções do programa passado, resolveu-se reinventar a proposta do 

―Arena‖, retirando totalmente a participação de elementos que pudessem eclipsar os jovens. 

Não haveria entrevista ou mediação de ninguém que fosse mais velho que a faixa etária dos 

produtores, alunos de até 23 anos.  

 As sonoras com professores foram mantidas, mas agora realizadas em outro momento 

da produção, para não abalar a naturalidade do diálogo entre os alunos produtores e os alunos 

abordados no campus do Mackenzie, em São Paulo. Outra mudança é que o professor ou 
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pesquisador perderia o papel de especialista, para surgir um ente da comunidade mackenzista, 

mais velho certamente, mas com dúvidas e anseios sobre os temas tratados, tal qual o público 

jovem. Assim, os professores eram indagados sobre temas corriqueiros dos jovens, como se 

tinham ciúme ou quando foram morar fora da casa dos pais, e não sua especialidade 

acadêmica. Esperava-se assim aproximar corpo docente e discente pelo diálogo, não pela 

dicotomia especialista – aluno.  

 Derrubou-se também a noção de prestação de serviço, comum no programa 

universitário, trocada pela concepção de retratar essa geração de jovens, estudantes 

mackenzistas, o que pensam, o que esperam do futuro, quais soluções encontram sozinhos ou 

em grupo, com a ajuda dos professores, parentes ou gente mais experiente. Um retrato de uma 

geração 

 A edição ficou mais dinâmica, graças a gravação no campus, local de maior 

descontração do nosso público alvo, os próprios entrevistados. Seu costume por dar respostas 

curtas a perguntas leves e, na maioria das vezes, sua descontração em falar sobre quaisquer 

temas, mesmo difíceis como ―dívidas‖, permitiu a pós produção editar o ―Arena‖ de forma 

rápida e dinâmica, como é uma conversa entre jovens.  

 O gênero jornalístico foi alternado de debate para o povo fala, em que diversas opiniões 

compõem um panorama de um grupo social. Não há julgamento, escolha entre respostas 

certas ou erradas, apenas as mais destacadas e interessantes ao próprio público. Afinal, quem 

realiza toda a produção, convence os alunos do campus de darem depoimentos, escolhe as 

sonoras e produz o roteiro são jovens, alunos da Atividade Complementar Pauta e Produção 

da TV Mackenzie. 

 

Estudo de caso: Programa Revista Eletrônica (campus – 2011) 

 

O Projeto Revista Eletrônica disponibilizou da infra-estrutura espacial e tecnológica da 

TV Mackenzie. Esse suporte é firmado com o apoio pedagógico do Centro de Ciências 

Sociais e do Centro de Rádio e Televisão que propõem uma metodologia de ensino baseada 

na integração entre a teoria e a prática para o desenvolvimento profissional dos alunos do 

Curso de Jornalismo da Universidade Mackenzie. Trata-se de um programa televisivo que tem 

um compromisso inovador atrelado ao conteúdo de ensino na disciplina de Telejornalismo II 

que visa uma integração entre aluno de jornalismo e a comunidade da Cidade de São Paulo.  

Assim, por meio da difusão do programa no Canal Universitário (TV a cabo) e no canal 
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Digital 60 (TV aberta), o Projeto Revista Eletrônica busca ampliar o relacionamento entre 

Universidade e comunidade oferecendo informação e prestação de serviços.  

 

 

 

Sob essa perspectiva, e para a realização do projeto, foi realizada uma reunião entre os 

professores da disciplina e os alunos para a estruturação do programa. Nesse encontro foi 

articulado o formato do programa e um planejamento estratégico dividido em duas etapas: A 

primeira incluiu as atividades jornalísticas e a segunda, o processo de produção do programa.  

O programa recebeu o nome de Revista Eletrônica e foi constituído por uma 

miscigenação entre a categoria informativa e a categoria de entretenimento. Com essa 

formação, o programa tem o posicionamento de estimular e satisfazer as necessidades do 

espectador, isto é, saber um pouco mais sobre determinados assuntos. 

 

―Independentemente do tamanho ou da complexidade do programa, 

ou de como ela é produzida, transmitida, toda televisão tem algo em 

comum: o uso da mídia televisual para comunicar mensagens e ideias 

para a sua audiência. Quando o seu conteúdo está contribuindo de 

alguma forma com as expectativas das pessoas e as técnicas estão 

sendo aplicadas com conhecimento e ética, o objetivo principal deste 

veículo de massa é alcançado‖ (BONASIO, 2002, pg. 21). 

 

Assim, vale destacar a importância da constituição de uma linha jornalística voltada 

para um processo informativo mais aprofundado e explicativo do que simplesmente 

superficial. Como consequência, foram instituídas reportagens com um tempo maior de 

duração para que um processo possa ser apresentado de forma mais detalhada e esclarecedora. 

Para completar esse artifício, também foram estabelecidas as presenças de um entrevistado, 
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para acrescentar conteúdo ao tema, e de uma plateia participativa com a missão de realizar 

perguntas sobre eventuais dúvidas sobre o tema.  

A partir dessa reunião, ficou estabelecido que seriam realizados dois programas – um 

para cada turma - organizados com uma duração 45 minutos e com uma divisão de seis break 

para a inserção de comerciais. 

 

―A maioria dos programas com meia hora de duração é dividida em 

três segmentos, e a maioria dos programas com uma hora de duração, 

em seis. Independente da duração, ambos refletem o formato clássico 

de três atos de Aristóteles: começo, meio e fim‖ (KELLISON, 2007, 

pg. 61).  

 

Com essa divisão, também se estabeleceu uma editoria para cada bloco com a intenção 

de diversificar o conteúdo do programa.  

Cada turma foi organizada como uma equipe jornalística e, numa segunda fase, como 

uma equipe de produtores com a missão de apresentar resultados sobre o desenvolvimento do 

programa. E para obter resultados, foram desenvolvidos um organograma de funções e um 

cronograma de atividades para cada equipe. ―A televisão é a soma dos esforços coordenados 

de indivíduos habilidosos que constituem uma equipe de televisão‖ (BONASIO, 2002, pg. 14) 

Com esse procedimento, distribuímos os alunos de cada turma das seguintes formas:  

Atividades Jornalísticas Nº de Alunos 

Editor chefe/ Produtor Executivo 01 

Repórter 12 

Cinegrafista externa/ Pauteiros 12 

Editor de Texto/Imagens 12 

Repórteres de Boletins ao vivo 03 

Jornalismo móvel / Repórter celular 12 

 

 

Atividades Produção Nº de Alunos 

Videografismo 03 

Produtor/entrevista 03 

Produtor de Boletins/link  03 

Produtor de Estúdio/cenário/técnica 03 
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Com as equipes definidas, realizou-se uma reunião para a definição do conteúdo que 

seria coberto pelas equipes de reportagens. Decididos os temas, foram organizadas e 

confeccionadas oito pautas das quais quatro seriam realizadas. Cada equipe de reportagem 

ficou responsável em cobrir e a produzir determinado tema com bases nas diretrizes de um 

jornalismo voltado para a prestação de serviços. 

Os cinegrafistas receberam um suporte da equipe técnica da TV Mackenzie em relação 

ao manuseio do equipamento de captação de imagens e do som (Câmera e microfone). 

Também tiveram um aprendizado em relação linguagem audiovisual. Nesse processo, foi 

abordado os significados dos enquadramentos, movimento e posicionamento de câmera.  

 

 

Durante o período de realização das reportagens, os editores de texto/imagens 

passaram por um treinamento nas ilhas de edição. Novamente, técnicos da TV Mackenzie 

esclareceram dúvidas sobre o manuseio do software Final CUT e como utilizar o 

infografismo como processo de ilustração da informação.  

Em paralelo a realização das reportagens, cada editor chefe, além de acompanhar todo 

o processo jornalístico e de produção, ficou responsável pela elaboração e organização de um 

pré-espelho relativo ao seu bloco.  

 

―... o produtor executivo é o dono do programa: desenvolve o 

conceito, o orçamento e escolhe o diretor; trabalha juntamente com o 

redator, desenvolvendo o roteiro do programa: aprova as escolhas do 

diretor em relação à luz, ao cenário; e supervisiona e coordena toda a 

pré-produção. (BONASIO, 2002. pag. 15). 
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Dessa forma, já se tinha uma visualização de algumas novas tarefas a serem realizadas 

como, por exemplo, o nome do entrevistado que iria participar durante a gravação do 

programa. Com essas informações, o editor chefe começou a organizar também o conteúdo do 

boletim ao vivo e a estruturar as informações do quadro ―Você Sabia‖ produzido por meio 

infografismo. O jornalismo móvel também recebeu instruções sobre o que cada aluno deveria 

realizar de conteúdo informativo. A captação dessa informação deveria ser por meio da 

câmera de um telefone celular e conter o caráter de flagrantes ligados ao tema do bloco.    

 Em referência à equipe de produção do programa, ficou estipulada a elaboração do 

cenário no qual o programa seria apresentado. Esse espaço tinha que ser constituído para 

acomodar os apresentadores, o entrevistado e uma platéia participativa. Assim, foram 

estipulados três ambientes que interagiriam durante a gravação. O primeiro set foi criado para 

a dupla de apresentadores. Nele, os apresentadores trabalhariam em pé compartilhando um 

diálogo entre os dois e o espectador. No fundo do set, os apresentadores contariam com a 

composição de um monitor que serviria para mostrar os primeiros segundos das reportagens. 

O set do entrevistado foi composto por uma cadeira giratória que permitiu a interação entre o 

entrevistado, a platéia e os apresentadores. No último espaço, foi construída uma 

arquibancada para acomodar a platéia participativa e mais os repórteres que realizaram 

matérias com os celulares. Esses repórteres, após a exibição de suas respectivas matérias, 

participariam do programa contando como realizaram os seus flagrantes.  

O próximo passo foi estruturar os recursos técnicas e operacionais para a realização do 

programa. 

  

―O departamento de engenharia deve saber tão antecipadamente que 

tipo de equipamento será necessário a um programa, quanto o 

departamento de produção precisa dos detalhes de suas requisições. 

Quando o programa é escalado , o estúdio a ser utilizado também será 

marcado, mas o diretor deve informar a engenharia quantas câmeras 

serão usadas, quantos booms para microfone, mics de pendurar, 

monitores de estúdio e outros recursos especiais‖ ( STASHEFF. 1978, 

pg.  235). 

 

Para atender uma cobertura plena nos três sets de gravação, ficou estipulada a 

necessidade de três câmeras de estúdio e que a operação desses equipamentos fossem 

realizadas por profissionais técnicos da TV Mackenzie. Essa participação dos técnicos 

ocorreu devido à agilidade e experiência profissional e ao motivo de se gravar o programa de 

uma única vez, isto é, sem interrupções.  Também foi montado um esquema técnico para a 
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entrada do boletim ao vivo no programa. O ponto selecionado foi à frente do prédio do curso 

de Comunicação Social onde se encontra um movimento constante de alunos poderiam 

participar com perguntas e opiniões. Assim, uma câmera, um cinegrafista e um repórter 

ficaram no local para desenvolverem essa tarefa.  

Outro fator técnico foi realizado, trata-se do desenho do parque de iluminação que 

seria montado logo após a montagem do cenário. Todas as incidências de luzes foram 

estudadas para que os três sets possuíssem a mesma intensidade de iluminação. A distribuição 

de microfones também foi planejada nesse período e o que se constatou, foi à necessidade da 

utilização de dois microfones de lapela para os apresentadores. Já o entrevistado, repórter de 

boletim e os participantes da platéia iriam usufruir dos microfones direcionais conhecidos 

como sorvetão.  

Depois de toda a preparação, o projeto se encaminhou para a fase final de produção. 

Na sala de redação, todos os pré-espelhos foram reunidos para a confecção do espelho final. 

Cada bloco ainda recebeu uma reformulação e algumas matérias tiveram a ordem de entrada 

alterada. Feita as devidas modificações, as atenções se voltaram para as montagens das laudas 

e os textos dos apresentadores. Tudo foi esquematizado para que a interação entre os três sets 

de gravação ocorresse sem a necessidade de interrupção e para que tudo isso desse certo, foi 

realizado um ensaio geral uma semana antes da gravação. Nesse processo, todas as marcações 

técnicas foram apresentadas aos alunos e revistas no script.  

Por fim, os dois programas foram realizados dentro do cronograma estipulado. As 

gravações ocorreram sem interrupções e dentro do tempo de 45 minutos estabelecido. A 

reprodução desses programas ocorreu logo em seguida após as gravações e reprisados durante 

o mês de Julho de 2011.  Foram quatro meses de atividades jornalísticas que dificilmente se 

concretizariam dentro de sala de aula. O aluno colocou em prática as habilidades da profissão, 

aprendidas durante o semestre.  

A experiência proporcionada apontou os seguintes resultados:  

Números gerais: 

 

 Total de alunos – 120; 

 Total de professores – 03; 

 Total de Programas – 02; 

 Total de reportagens – 24; 

 Total de entrevistas – 06; 
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 Total de boletins ao vivo – 06; 

 Total de infografismo – 06; 

 Total de pautas executadas – 24; 

 Total de reportagens celular – 24;   

 

É importante salientar que todo o processo teve a interação para a execução do ensino-

aprendizagem.  Foi um trabalho em equipe alinhavado na troca de experiências entre 

professores, técnicos operacionais e alunos. Além disso, o relacionamento entre o técnico e o 

jornalista faz parte da rotina profissional e é um ponto crucial para o desenvolvimento das 

ações de captação e de edição. Isso possibilitou um grau mais abrangente para o 

amadurecimento profissional e para o conhecimento da linguagem audiovisual (televisão). 

Toda essa atividade ativou a ação profissional mediante a realização de um produto voltado 

para a prestação de serviços e de cunho inteiramente social.  Portanto, o projeto Revista 

Eletrônica proporcionou uma forma diferenciada para a prática dentro da disciplina de 

Telejornalismo II, indo além da combinação entre a teoria e a prática laboratorial.  

 

Conclusão 

 

O estabelecimento de leis que regulamentem a comunicação social no Brasil objetivando uma 

melhor redistribuição de frequências e canais bem como a possibilidade de acesso em novas 

tecnologias pode promover mudanças profundas na forma de compreender o público-alvo e 

consequentemente nas práticas de produção audiovisual.  Os casos analisados mostram que a 

universidade com seus alunos e professores pode ocupar o papel de inovação neste campo 

com o desenvolvimento de formatos que não visam tão somente audiência comercial 

imediata, mas o conhecimento sobre o ―saber fazer‖, modificando práticas convencionais e 

redescobrindo novos caminhos. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma análise comparativa que visa a identificar a 

intertextualidade presente entre o texto de Castro Alves, Navio Negreiro – uma tragédia no 

mar, e o produto multimidiático Um diálogo entre Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São 

Paulo, produzido durante uma das disciplinas do Curso de Graduação em Jornalismo. 

Utilizamos como base de referencial teórico o livro de José Luiz Fiorin, Introdução ao 

Pensamento de Bakhtin, o artigo científico Intertextualidade Digital de Alexandre Huady e 

Fernanda Mazza, que deu origem à disciplina igualmente nomeada no Curso de Jornalismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual também utilizamos para a elaboração deste os 

conceitos de intertextualidade e de dialogismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: dialogismo; intertextualidade; paráfrase; paródia; artistas. 

 

Introdução 

Este texto visa gerar uma análise inter-semiótica entre o texto verbal Navio Negreiro – 

Uma tragédia no mar, de Castro Alves, e o texto multimidiático Navio Negreiro e os artistas 

de Rua de São Paulo, produzido por alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Ivan 

Rolfsen, Jenifer Carpani, Mayra Bortone e Tatiana Vargas). Como objeto de análise do campo 

da literatura foi considerado principalmente como hipotexto um corpo formado pelos cantos I 

e IV do hipertexto de Castro Alves e o vídeo que compõe o produto multimidiático. Gerar 

uma análise e a comparação dos tipos textuais (verbais, sonoros ou imagéticos) para a 
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identificação de um diálogo e da intertextualidade entre eles foi o objetivo geral de Um 

diálogo entre Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São Paulo.  

 

Etapas do Projeto 

 Para o desenvolvimento do projeto, foram realizados desde estudos teóricos em sala 

de aula, elaboração e escolha do tema, até a ida às ruas em busca de nosso personagem, para a 

produção fotográfica e textual. Estudamos também os conceitos de Bakhtin, a partir do qual 

geramos um produto multimidiático que se inter-relaciona com o texto de Castro Alves.  

Essa intertextualidade fez-se então presente no texto, em suas partes verbal, visual e 

sonora. Temos como referencial teórico os estudos de Fiorin sobre Bakhtin e suas teorias 

sobre os dialogismos presentes em qualquer texto, além dos conteúdos relacionados à 

intertextualidade e dialogismo abordados, em sala de aula. Pretendemos, assim provar não só 

a existência de um diálogo entre Castro Alves e o produto audiovisual, como também 

verificar a existência de uma relação inter-semiótica entre ambos. 

Nossa proposta foi encontrar as relações dialógicas presentes, considerando que a 

processo de produção textual é uma recepção de outros textos preexistentes. Mais adiante, 

tivemos também como objetivo relacionar a intertextualidade dos dois textos, seguindo os 

conceitos de Kristeva, que propõe que a intertextualidade não é tão somente a soma de vários 

textos e influências, mas também o trabalho de transformação e assimilação destes em um 

texto que ela denomina de centralizador, pois detém o comando de sentido. (GUIMARÃES e 

MAZZA Apud KRISTEVA, 2009)
128

 

Assim, nossa análise não se limitou a usar os termos de Navio Negreiro, como também 

o transformamos a partir de assimilações feitas com outros textos inclusive, considerando 

como texto a imagem. A fotografia utilizada no projeto multimídiatico foi ainda trabalhada 

para que possamos contextualizar o texto verbal ao texto imagético. 

 

Navio Negreiro – Uma tragédia no mar 

Nas décadas de 1860 e 1870, a terceira geração romântica se engajava com as 

questões políticas e sociais que estavam em destaque na época: a campanha republicana  

e, principalmente, a campanha abolicionista. 

                                                 
128
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O principal tema da também chamada geração pré-realista foi a liberdade. Para 

representá-la, o condor foi escolhido e, por esse motivo, essa fase é conhecida como 

―condoreira‖. O mais reconhecido representante da terceira geração é Castro Alves, que 

escreveu o poema Navio Negreiro – Uma tragédia no mar, objeto de nossa análise. 

Antônio de Castro Alves nasceu na Bahia, em 1847, e estudou Direito em Recife e São 

Paulo. Em 1871, voltou ao seu estado, aonde faleceu vitimado pela tuberculose. Sua obra é 

dominada por um conjunto de três temas básicos, sendo eles: a natureza, o amor e a 

problemática social. 

O poema Navio Negreiro – Uma tragédia no mar foi escrito quando o poeta tinha 21 

anos, em abril de 1868, entretanto, refere-se à época em que o tráfico negreiro foi proibido 

com a Lei Eusébio de Queirós, em 1850.  

Por meio de descrições, aliterações, alusões e rimas, Castro Alves dá ao texto uma 

musicalidade para contar a história dos escravos presentes no navio. O eu-lírico demonstra a 

repulsa à escravidão em trechos que contam e ressaltam, por exemplo, a vida que os negros 

tinham antes de estarem no navio.  

As palavras do autor dialogam ainda com outros textos, traçando uma trama de 

significados diversos que vão além da palavra verbal. Como exemplo, podemos citar a obra 

Divina Comédia, de Dante Alighieri, com a qual Castro Alves dialoga por meio de uma 

paródia do texto de Dante. Na Divina Comédia, Dante, a personagem principal, viaja pelo 

inferno, purgatório e por fim, céu. Já em Navio Negreiro, o eu-lírico faz o caminho inverso – 

céu, purgatório, inferno – resultando aí em uma paródia. 

Podemos identificar ainda outras intertextualidades como com a Bíblia, Os Lusíadas, 

de Camões,  ou mesmo dentro do próprio texto, quando um canto dialoga com o outro por 

meio de alusões ou paródias. 

Todavia, teremos como objetos de análise para a realização deste trabalho apenas os 

Cantos I e IV do Navio Negreiro – Uma tragédia no mar. 

 

Canto I 

 O poema Navio Negreiro começa descritivo. O primeiro canto contém onze estrofes 

compostas em quartetos, com dois versos decassílabos rimados. O eu-lírico apresenta ar 

contemplativo e enaltece toda a visão que tem. Essa visão é de cima, fazendo uma alusão ao 

VAT - poeta da antiguidade que ―via mais que os outros‖ e, por esse motivo, tinha que dizer 

ao mundo o que viu. O canto é extenso exatamente porque, ao contemplamos algo, essa 
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contemplação é demorada. O poeta descreve os elementos da natureza, principalmente o céu e 

o mar, que se fundem para enaltecer a ideia do paraíso. 

A compreensão do mundo como algo que está em permanente 

trânsito revela-se no poema O navio negreiro particularmente no 

movimento rápido da embarcação que, como veleiro brigue, ―corre à 

flor dos mares‖. O poeta denomina o navio de: ―veleiro brigue‖, 

―naus errantes‖, ―brigue à bolina‖, ―brigue voador‖ e ―brigue 

imundo‖. Esse navio é um veleiro brigue, quer dizer, é uma 

embarcação que estrutura suas velas na forma de três mastros. 

(NETO, p. 3) 

 

 Verbos decassílabos são usados para divindades, para uma idealização, com isso o 

texto adquire uma harmonia estrutural. Todos esses elementos compõem a representação do 

paraíso, dialogando assim com Divina Comédia de Dante Alighieri. Navio Negreiro dialoga 

ainda com o texto Os Lusíadas, de Camões. O diálogo se dá na forma de paródia, pois 

enquanto o poema de Camões enaltece os portugueses, Castro Alves os critica. 

Para uma aproximação ainda maior do leitor, o texto de Castro Alves alude a todos os 

sentidos. A visão é encontrada em trechos que, principalmente, exaltam as cores azuis e 

douradas (cores presentes em Santos da Igreja Católica). Já a audição é notada na orquestra 

natural que a musicalidade do poema denota com sua aférese nas quatro primeiras estrofes 

(―‘Stamos em pleno mar‖), sua assonância em S e a sua composição dos sons do mar com o 

vento. O tato está em trechos nos quais os elementos do poema interagem, utilizando verbos 

como, por exemplo, roçar e correr. O paladar é lembrado também nos versos, quando o eu-

lírico pede para beber a poesia, ou mesmo quando ele se remete a "doce brisa". Aliás, "doce 

brisa" também se associa ao olfato, finalizando aí os cinco sentidos humanos no primeiro 

canto do poema. 

Ao invés de utilizar um condor – símbolo da liberdade presente nos poemas da terceira 

geração romântica, Castro Alves utiliza em Navio Negreiro a figura do albatroz porque é uma 

ave muito grande e rápida, capaz de cruzar do céu ao mar em um curto espaço de tempo e que 

poderia acompanhar o navio. A ave é também chamada de ―Leviathan do espaço‖, então é 

associada ao monstro marinho. Significa então que o albatroz é uma liberdade que deve ser 

temida. 

A figura do albatroz é ainda importante para a sequência do poema. O Eu lírico tem a 

consciência, mas não consegue acompanhar o barco porque ele vai muito rápido. Já o albatroz 

é muito rápido e consegue acompanhar o navio, mas não tem consciência para entender o que 

acontece. 
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Canto IV 

Nesse canto, o eu-lírico, que agora já consegue acompanhar o navio graças a uma 

fusão com o albatroz no terceiro canto, passa a ver e descrever – novamente predominância da 

função descritiva – o que acontece dentro do navio. Segundo Lajolo e Campedelli (p.103, 

1998), podemos considerar que a tragédia do Mar se abre neste verso.  Ele descreve todo o 

sofrimento que os escravos passam presos a uma cadeia onde dançam para fugir do chicote. 

Descreve ainda a animalização da mulher, os açoites e a fome das crianças. 

O canto dialoga com o inferno de Dante Alighieri. Mais precisamente o nono círculo 

do inferno na Divina Comédia. Para acentuar essa ideia de inferno, Castro Alves se utiliza da 

estrutura do texto para demonstrar o caos. Por exemplo, o poeta faz um dialogismo com o 

número 666, considerado bestial. Esse número pode ser verificado em suas seis estrofes, com 

seis versos cada uma e as seis sílabas nos versos mais chocantes. Camila Cafuoco Moreno 

aponta em seu artigo a relação com a Divina Comédia: 

 

A obra de Dante é recuperada claramente na última estrofe da quarta 

parte em que se nota a figura de Satanás como espectador de tudo 

aquilo que está acontecendo no navio e, não obstante, ainda, rindo. É 

possível perceber que este navio está, metaforicamente, 

representando o local onde reina o Diabo e que quanto mais nele se 

aprofunda, maiores são as crueldades presenciadas. (MORENO, p. 6) 

 

A rima só aparece nesses versos mais chocantes. Os outros versos são decassílabos 

mostrando que, assim como no primeiro, há também uma idealização no canto. Entretanto, 

essa idealização é a do sofrimento. Essa alternância entre o número de sílabas demonstra que 

a falta de harmonia se dá também na estrutura. 

A intratextualidade com o primeiro canto ainda é vista no uso dos sentidos. 

Novamente os cinco sentidos humanos são citados. A visão tem um apelo cromático 

vermelho, vista no sangue dos escravos e em sua dança para desviar das chicotadas. Já a 

audição também é notada na orquestra, que aqui é regida pelo capitão chamado de Satanás, os 

sons ouvidos aqui são os estalos dos chicotes, o tinir dos ferros e os gritos dos negros. O 

paladar é principalmente evocado no verso ―magras crianças, cujas bocas pretas/ rega o 

sangue das mães‖. O tato está presente na dor e no sofrimento dos escravos, quando o 

―chicote estala‖ e os ―faz dançar‖. O olfato, por fim, é notado em especial na verso ―diz do 

fumo entre os densos nevoeiros‖. 
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Os principais dialogismos presentes no quarto canto são com a Bíblia – ―E da ronda a 

fantástica serpente‖, com a Divina Comédia - ―Era um sonho dantesco‖, e, como já citado, 

com o próprio Navio Negreiro porque há a presença dos mesmos elementos do primeiro 

canto, nesse caso o diálogo se dá na forma de antítese. 

 

Em meio a preces dos negros escravizados, surge a antítese de Deus. 

A figura de Satanás é utilizada para a conclusão da quarta parte. Ela 

aparece para apreciar e sorver todo o sofrimento. Tal qual na obra de 

Dante Alighieri, A divina comédia, o Diabo se encontra no final. Em 

Dante, o senhor do inferno está no mais cruel e último dos nove 

círculos, em Castro Alves, ele está no final da quarta parte, quando o 

poeta termina sua descrição da crueldade depois de abandonar o 

condoreirismo. (MORENO, P. 8) 

 

Um Diálogo Entre Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São Paulo 

Sr. José é músico, tem 86 anos, mora de forma precária no centro da cidade de São 

Paulo e vive de uma baixa aposentadoria e da música que faz aos transeuntes. Buscamos 

retratar a constante repetição que é sua vida, numa reticente busca por realização, embora sem 

o reconhecimento merecido e esperado. 

 Neste produto multimidiático, foi produzido um perfil do senhor José, no qual 

utilizamos de fotos que mostram seu cotidiano como artista de rua na cidade. Estas imagens 

foram elaboradas criando uma pretensão de relacioná-las com as produzidas por Sebastião 

Salgado, quando na forma de posicionamento e aproximação do fotógrafo e fotografado. Na 

introdução do vídeo, a mudança brusca no tempo (muito comum em São Paulo) foi utilizada 

com duas finalidades: para mostrar a passagem do tempo – onde o mesmo passa e nada muda 

– e também traça um paralelo com a realidade de altos e baixos do Sr. José Rosa. 

A fotomontagem feita em seguida com outros artistas de rua mostra que essa realidade 

é de muitos, é uma dificuldade diária enfrentada nas ruas de São Paulo e o fato das fotos não 

serem todas do mesmo tamanho reflete a ―eterna‖ busca por um espaço. Já as fotomontagens 

mostradas de forma rápida expõem: a pressa do dia-a-dia que não nos deixa enxergá-los e a 

constante ―multiplicação‖ desses artistas de rua. 

Eis que surge, então, José Rosa, nossa personagem, sendo mostrado em seu local de 

trabalho junto ao seu instrumento de trabalho: o violino. A seguir, uma foto de corpo inteiro 

que vai se aproximando, busca nos colocar bem próximo da realidade da nossa personagem e 

deixa claro que estamos dispostos a nos aprofundar em sua realidade, ao mesmo tempo 

objetivando quem assiste a ter um pouco de consideração com essa personagem de carne e 
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osso (nem que seja pelo tempo de 5 minutos do próprio vídeo). Não deixa, de certa forma, de 

ser um recado a todos que passam por pessoas assim todos os dias e as ignoram. 

Logo depois, uma sequência incessante de fotos de um muro grafitado com uma figura 

demoníaca e José Rosa, subjetivando que uma assombração que o persegue. Diante disso, o 

tempo passa e nada muda. A sua ―assombração‖ permanece no mesmo lugar. Logo depois, 

surge a palavra sonho (subindo em direção a cabeça de José Rosa) para exprimir a ideia de 

que ele se sustenta, se ergue, a partir de um sonho.  

A seguir, ao som de Mozart, a primeira aparição de José Rosa no paraíso: a foto 

―sobe‖ para mostrar sua ascensão, desde a infância aos dias de hoje. Porém, o tempo muda 

outra vez, a foto vai então sendo mostrada cada vez mais próxima e mostra seu rosto abatido: 

abatido pela idade, abatido pela luta. Depois, nos encontramos com ele com o maior presente 

da vida: a liberdade. Ela é mostrada no voo de um pássaro, um pássaro antes aprisionado. É a 

liberdade sendo mostrada pelas mãos de um artista que faz da rua seu palco de expressão. 

No inferno, mais uma vez, a foto busca retratar a visão de seu José: no sua 

―inferioridade‖, ele parece invisível aos olhos de quem passa. Finalizando, diversos artistas de 

rua e  fotos aproximadas de José Rosa exprimem a pluralidade do começo do vídeo a partir de 

um novo ângulo: da persistência, alegria e vontade de viver. Brasileiros de todas as partes do 

país, que por razões próprias tornaram-se artistas de rua em São Paulo.  

As palavras soltas ou frases que vão sendo colocadas nas cores azul e vermelho 

representam, paraíso e inferno, respectivamente (de acordo com o que cada uma remete).  No 

caso de ―dois cenários‖, é auto-explicativo: cada palavra representa um cenário 

(paraíso/inferno). Já as palavras na cor branco tem um intuito apenas de destaque para aquilo 

que está sendo falado. 

A trilha sonora de Mozart foi escolhida por haver uma relação intertextual do modo 

paráfrase entre ele e nossa personagem – José Rosa – quanto à vida dos dois. Ambos buscam 

pela arte o reconhecimento, movidos ao mesmo tempo pela dor e pela paixão. Enquanto José 

Rosa sofre por não tocar para um público que o reconheça como gostaria, continua pelo 

prazer da realização pessoal que seu dom lhe trás. Assim também era Mozart, pois, quando 

pequeno sofria pressões familiares por causa de sua música, porém, ao mesmo tempo, tocar 

lhe dava prazer e, portanto, isso o motivava a continuar. Vemos que ambos, embora passando 

por situações de sofrimento acham na música a motivação. 
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Nos créditos finais podemos ouvir a música tocada pelo próprio José Rosa e ao final, 

ele se apresentando, dizendo o próprio nome. Fica a ideia da constante busca, rotina, 

continuação, mesmice, persistência de sua vida reticente. 

 

Navio Negreiro – Uma tragédia no mar X Um Diálogo Entre Navio Negreiro e os 

Artistas de Rua de São Paulo 

O texto verbal de Castro Alves Navio Negreiro – Uma tragédia no mar dialoga com o 

texto multimidiático Um Diálogo Entre Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São Paulo de 

forma inter-semiótica, sendo o segundo composto por textos verbal, sonoro e imagético. 

Estabelece-se assim uma relação intertextual parodística entre os produtos, quando da 

estrutura destes. Isso se reafirma levando em conta os cenários paraíso e inferno que são 

identificados também no texto de Castro Alves, porém, não de forma repetitiva e cíclica como 

no produto multimidiático desenvolvido (representados por fotos em preto e branco – inferno; 

coloridas – paraíso). 

Justamente nos cenários é que encontramos a relação intertextual parafrásica quanto à 

temática dos dois textos porque eles dialogam e os fatos se dão sempre dentro dos dois 

ambientes, remetendo o eu-lírico a sentimentos de alegria e tristeza. Podemos verificar essa 

relação notando alusões do produto ao texto original, quando vemos, por exemplo nas frases: 

―Há um sonho que não é de Dante‖ – Canto IV de castro Alves e ―Era um sonho dantesco‖ no 

primeiro parágrafo do texto produzido ou então noutros dois trechos: ―Homens do mar! ó 

rudes marinheiros, Tostados pelo sol dos quatro mundos!; Albatroz! Albatroz! dá-me estas 

asas‖ – Castro Alves e ―Se tosta todo, naquele sol forte, forte parecendo que todos os cantos 

da terra se concentram ali. Dá até vontade de voar com essa mesma liberdade de seu Rosa, 

esfacelar as pétalas de rosas ao vento ou pedir suas asas emprestadas‖, novo texto. 

Essas relações intertextuais acontecem ao longo de todo o texto verbal que compõe o 

produto multimidiático, Um diálogo entre Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São Paulo, 

estabelecendo alusões entre com o hipotexto de Castro Alves, Navio Negreiro – Uma tragédia 

no mar, levando assim o espectador/leitor a identificar tais relações entre ambos. 

As relações são ainda presentes no texto sonoro. A música de Mozart relaciona-se a 

vida do Sr. José, e ainda as ideias de céu e inferno presentes em Castro Alves. As palavras 

coloridas que aparecem durante a transição do vídeo também se inter-relacionam com as 

ideias presentes no Navio Negreiro – Uma tragédia no mar. 
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Considerações Finais 

Os conceitos estudados por Fiorin e Bakhtin podem servir como base de análise para 

qualquer texto, pois todos eles estabelecem relações dialógicas. Kristeva concluiu que o leitor, 

para compreender um enunciado, deve aproximar esse texto a outros já conhecidos. Por esse 

motivo, ao aproximarmos o texto de Castro Alves com o produto multimidiático podemos 

estabelecer entre eles uma relação intersemiótica em forma de paráfrase, quanto a temática de 

ambos, e em forma de paródia na estrutura destes. 

A temática se dá de forma parafrásica porque o inferno e o paraíso estão presentes nos 

cantos analisados e no produto multimidiático. Quanto a estrutura, o dialogo se faz em forma 

de parodia porque Castro Alves faz uma descrição enquanto o texto verbal de nosso trabalho é 

um perfil. 
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ANEXOS 

 

Navio Negreiro e os Artistas de Rua de São Paulo 

 

Há um sonho que não é de Dante, mas, ilusoriamente, faz os leigos pensarem em certa 

equivalência entre os dois cenários, traz inquietude. Quem por ali passa nem nota a 

pluralidade latente entre seres, movimentos e carros. Parecem se satisfazer  em serem 

coadjuvantes ambulantes e circulam como se julgassem ter a tarefa mais importante do 

mundo, tão importante que se puderem, tropeçam e derrubam o suado pote de moedas do Sr 

José Rosa. A tarefa destes é validar a falta de tempo, a pressa. Moedas e notas, símbolos de 

um sonho em construção: a construção de sua própria casa, posto morar entre bandidos e 

bêbados num dos muitos cortiços das redondezas: Viaduto do Chá. 

Nem é de se imaginar isso, mas seu José é um mar de calmaria em meio ao caos, o 

violino ecoa os infinitos sentimentos bons de Rosa. Uma música suave que voa longe. Seu 

alento quando não está a voar é, lembrar de parte da infância em Cabo Verde, nesta fase da 

sua vida ele nunca adivinharia seu próprio rumo, sua sorte, crê em deus e abençoa a vida por 

estar vivo. 

Dos seus 86 anos, apenas os últimos seis meses contam com a companhia da música. 

Musica que o faz um faminto por lutar pela sobrevivência, sobrevive ligado a um elo 

entrelaçado pelo abandono e pela fome, pela solidão, a ausência de seus entes. Cantando então 

através de seu violino ele não sabe se geme de angústia ou ri da desgraça.   

A exceção é sua regente, aquilo a comandar seu impetuoso estado espiritual, pois 

consegue alegrar aos que param e se paralisam um pouco dessa falsa pressa cotidiana para 

apreciá–lo e ouvir suas histórias entremeadas pelas músicas. Sua determinação é gigante: 

Além do violino – leva só o violino ao seu trabalho de quase oito horas diárias, por ser o mais 

leve dos que toca – manuseia também bandolim, sanfona e violão.  Essa vocação natural pra 

ele é uma benção que o faz pensar em sua situação privilegiada frente á outras pessoas que 

conhece. Se tosta todo, naquele sol forte, forte parecendo que todos os cantos da terra se 

concentram ali. Dá até vontade de voar com essa mesma liberdade de seu Rosa, esfacelar as 

pétalas de rosas ao vento ou pedir suas asas emprestadas. 

O chicote da vida se açoitou demais nele ao longo de sua existência.  A sombra de sua 

alma já se descolou do próprio corpo, Deus por ora o abandona abrindo espaço para o riso 

sádico e maléfico de Satanás. Na escuridão do silêncio de sua morada demônios o perseguem, 
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roubam seu sono. O antídoto compra a serpente fantástica - fruto também da sua fantasia 

louca – é a música. Mas nesses momentos sua aura se esvai e deixa – se levar aos níveis da 

cólera e do desespero humanos.  Dormir alivia sua fome, mas e os pesadelos? Há como torná–

los sonhos reais? 

Seu José espelha a magia antagônica brasileira: Um povo sofrido e relutante na 

vontade e alegria de viver.  Alegria em ver o pote de ouro se encher de níqueis e esperança. 

Esperança é a fonte do progresso para o pobre. Só não podemos juntar o Progresso da nossa 

flâmula brasileira, a ordem é a desordem. Realmente alguma coisa está fora da ordem, da 

nova ordem e mesmo assim a ordem é empinar o corpo carcomido pelo tempo e ressurgir 

estampado no riso moleque dessa personagem de carne e osso.  Mas lutemos e façamos 

prevalecer o sentimento que o parágrafo pretende exprimir: a força e a sabedoria gritante de 

José.   

 

 

Navio Negreiro – Uma Tragédia no Mar 

CANTO I 

'Stamos em pleno mar... Doudo no espaço  

Brinca o luar — dourada borboleta;  

E as vagas após ele correm... cansam  

Como turba de infantes inquieta.   

'Stamos em pleno mar... Do firmamento  

Os astros saltam como espumas de ouro...  

O mar em troca acende as ardentias,  

— Constelações do líquido tesouro...   

'Stamos em pleno mar... Dois infinitos  

Ali se estreitam num abraço insano,  

Azuis, dourados, plácidos, sublimes...  

Qual dos dous é o céu? qual o oceano?...   

'Stamos em pleno mar. . . Abrindo as velas  

Ao quente arfar das virações marinhas,  
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Veleiro brigue corre à flor dos mares,  

Como roçam na vaga as andorinhas...   

Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  

Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  

Neste saara os corcéis o pó levantam,   

Galopam, voam, mas não deixam traço.   

Bem feliz quem ali pode nest'hora  

Sentir deste painel a majestade!  

Embaixo — o mar em cima — o firmamento...  

E no mar e no céu — a imensidade!   

Oh! que doce harmonia traz-me a brisa!  

Que música suave ao longe soa!  

Meu Deus! como é sublime um canto ardente  

Pelas vagas sem fim boiando à toa!   

Homens do mar! ó rudes marinheiros,  

Tostados pelo sol dos quatro mundos!  

Crianças que a procela acalentara  

No berço destes pélagos profundos!   

Esperai! esperai! deixai que eu beba  

Esta selvagem, livre poesia  

Orquestra — é o mar, que ruge pela proa,  

E o vento, que nas cordas assobia...  

..........................................................   

Por que foges assim, barco ligeiro?  

Por que foges do pávido poeta?  

Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira  

Que semelha no mar — doudo cometa!   

Albatroz!  Albatroz! águia do oceano,  

Tu que dormes das nuvens entre as gazas,  
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Sacode as penas, Leviathan do espaço,  

Albatroz!  Albatroz! dá-me estas asas.  

CANTO IV 

Era um sonho dantesco... o tombadilho   

Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar de açoite...   

Legiões de homens negros como a noite,  

Horrendos a dançar...   

Negras mulheres, suspendendo às tetas   

Magras crianças, cujas bocas pretas   

Rega o sangue das mães:   

Outras moças, mas nuas e espantadas,   

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs!   

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  

E da ronda fantástica a serpente   

Faz doudas espirais ...  

Se o velho arqueja, se no chão resvala,   

Ouvem-se gritos... o chicote estala.  

E voam mais e mais...   

Presa nos elos de uma só cadeia,   

A multidão faminta cambaleia,  

E chora e dança ali!  

Um de raiva delira, outro enlouquece,   

Outro, que martírios embrutece,  

Cantando, geme e ri!   

No entanto o capitão manda a manobra,  

E após fitando o céu que se desdobra,  
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Tão puro sobre o mar,  

Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  

Fazei-os mais dançar!..."   

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  

E da ronda fantástica a serpente  

          Faz doudas espirais...  

Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

          E ri-se Satanás!...   
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Resumo 

 

Análise da situação real dos banheiros públicos do Centro da cidade de São Paulo, onde a 

constatação da precariedade dos serviços oferecidos à população também resultou na 

descoberta de uma nova categoria de patrimônio: bens privados de uso público. A composição 

problemática e ineficiente do meio urbano está submetido não apenas às deficiências da 

administração municipal, mas à tradição burocrática da cultura brasileira.  

 

Palavras-chave 

 

Banheiros públicos; planejamento; Centro; São Paulo. 

 

 

Texto do trabalho 

 

Os moradores da cidade de São Paulo evidentemente têm muito do que se orgulhar. A 

maior metrópole brasileira possui destaque além das fronteiras do país, com índices 

favoráveis que colocam São Paulo entre as principais cidades globais, um centro de decisões 

relevantes no cenário mundial. Somada à importância política e econômica da capital paulista, 

há destaque também para iniciativas sociais, expressões culturais, monumentos históricos, 

diversidade de povos e costumes, aspectos pelos quais São Paulo se torna referência nacional. 

Entretanto, em quesitos como planejamento urbano ou qualidade de vida, a cidade 

ainda deixa muito a desejar, o que pode, inclusive, se sobrepor a algumas das virtudes de São 

Paulo. O Centro Histórico, por exemplo, que costuma atrair turistas do Brasil e do Mundo, 

sofre com diversos problemas urbanos, carecendo de infra-estrutura básica para atender a 

população. Prédios abandonados, fadados a degradação pelo tempo, condições climáticas, 

habitação irregular; calçadas e ruas imundas, com saneamento básico ineficiente, exalando 

mau cheiro permanentemente; iluminação precária em algumas vias, onde os postes estão 

poluídos de propaganda indevida ou desenhos de grafite; excesso de veículos nas ruas, que 

além do crônico problema do congestionamento, enfrenta também competição por espaço 

com relação aos pedestres, dentre outros problemas. 

                                                 
129 Trabalho candidato à participação no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie - São Paulo, 25 de outubro de 2011 
130 Estudante de Graduação do 3° Semestre de Jornalismo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e-mail: 

manuela.malachias@gmail.com 

 

mailto:manuela.malachias@gmail.com


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

444 

 

Desta forma, este artigo procurou observar uma problemática do centro da cidade que 

envolvesse diretamente um grande contingente de pessoas, sejam trabalhadores locais, 

moradores, turistas, enfim, todos aqueles que passam pela região de Santa Cecília, República, 

Anhangabaú e arredores. E a análise recaiu sobre a situação dos banheiros públicos oferecidos 

à população, abordando desde os aspectos do planejamento urbano, bem como os resultados 

práticos. Para colaborar com a profundidade da pesquisa, a maior parte dos dados coletados 

são fruto da participação dos cientistas sociais na dinâmica do centro e sua vivência em 

campo. O processo se deu com a constatação da demanda de usuários, a compreensão das 

disposições e planos de ação do governo frente esta questão, a identificação dos sanitários 

existentes e, por fim, a avaliação da situação real em que os serviços se dispõem para os 

cidadãos, segundo critérios pré-estabelecidos.  

 

Metodologia 

Fundamentando-se em dados da Prefeitura do Município de São Paulo e de entidades 

não governamentais que representam a população, a pesquisa iniciou-se traçando um perfil de 

quais seriam as pré-disposições do poder público com relação à evidente demanda da 

população por serviços sanitários em locais de grande circulação de pessoas. Devido à 

escassez de informações a respeito, os relatos fornecidos pelos pedestres e trabalhadores do 

Centro se mostraram essenciais para analisar esta questão. 

Assistidos por mapas com o perímetro do centro, a pesquisa de campo conferiu nas 

ruas as informações fornecidas e pôde coletar novos materiais e informações. Dessa forma 

compreendeu-se que existia uma categoria bastante específica de sanitários disponíveis para a 

população: banheiros privados de uso público. Estabelecimentos comerciais, ambulantes, 

profissionais que trabalham na rua, além dos próprios transeuntes – sejam clientes, ou não -, 

todos cooperam uns com os outros, numa solidariedade mútua diante da rara existência dos 

toaletes mantidos pelo Estado. A simplicidade e, muitas vezes, precariedade dos banheiros 

disponíveis ao cidadão mesmo num ambiente de administração privada é atenuada pela falta 

de qualquer alternativa.  

Os critérios para análise dos sanitários observavam principalmente o quesito higiene, 

atentando para a limpeza – ou falta dela – dos vasos sanitários, assentos, pias, bem como a 

disponibilidade de papel higiênico, sabonete e toalhas descartáveis. A manutenção do espaço 

e sua acessibilidade para a população foi considerada, inclusive destacando a quantidade de 

cabines versus a demanda mínima da região. 
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Por fim, para garantir o sucesso do estudo, as visitas técnicas foram feitas tanto em 

dias úteis como finais de semana, em meio à programações culturais do Centro da cidade, 

garantindo maior amplitude de observação. 

  

Planejamento Urbano  

 

Desde o surgimento das cidades, foi preciso criar algum tipo de administração de 

recursos para que estes fossem suficientes para a população local. Analisando os antigos 

povoados que cresceram à margem dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, encontramos algumas 

características comuns entre essas antigas civilizações: cidades se limitavam aos percursos 

possíveis de se fazer a pé; território cercado por muros, que delimitava também o alcance dos 

sistemas condutores de água e esgoto; regularidade do traçado de ruas e avenidas, facilitando 

o controle estatal e simplificando medidas de infra-estrutura que se fizessem necessárias.  

A partir do Renascimento, o boom demográfico somado à massiva migração campo-

cidade iniciou um processo que se mantém até hoje: inchaço do meio urbano. Elevada 

quantidade de pessoas sobrevivendo num ambiente que não estava preparado para recebê-las, 

ocasionou diversos problemas urbanos. E a partir das crises do espaço público, surge a noção 

de planejamento urbano, uma idéia que poderia prevenir maiores colapsos e corrigir as falhas 

presentes, como explica Renato Saboya, professor de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 
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 O planejamento surgiu como uma resposta aos problemas enfrentados pelas 

cidades, tanto aqueles não resolvidos pelo urbanismo moderno quanto aqueles 

causados por ele. A expressão ―planejamento urbano‖ vem da Inglaterra e dos 

Estados Unidos, e marca uma mudança na forma de encarar a cidade e seus 

problemas. 

Uma modificação importante refere-se ao reconhecimento do fenômeno urbano 

como algo dinâmico, o que leva a encarar a cidade como resultado de sua 

própria história e como algo que está, de alguma maneira, evoluindo no tempo. 

Portanto, a cidade passa a ser vista como o produto de um determinado 

contexto histórico, e não mais como um modelo ideal a ser concebido pelos 

urbanistas (KOHLSDORF, 1985). 

Isso leva à segunda mudança introduzida pelo planejamento: a ênfase passa da 

busca pelo modelo de cidade ideal e universal para a solução de problemas 

práticos, concretos, buscando estabelecer mecanismos de controle dos 

processos urbanos ao longo do tempo. A cidade real passa a ser o foco, ao 

invés da cidade ideal. (SABOYA, 2007)  

Porém, é importante lembrar que as bases desta forma de administração do 

crescimento e organização do meio urbano chegam e se fortalecem bem depois da formação 

de grandes metrópoles. Embora tais argumentos não possam ser aplicados para a margem de 

estruturas já construídas, eles podem nortear o crescimento inesgotável dessas cidades.  

Saboya ressalta também o valor que é agregado ao planejamento urbano a partir da 

especialidade do profissional: 

Outra mudança importante é a entrada em cena de profissionais de diversas 

áreas do conhecimento, cada um com a sua visão sobre os problemas da 

cidade. Dessa forma, houve uma redução no papel do arquiteto no 

desenvolvimento das cidades. A partir daí esse papel, que até então era 

preponderante, foi reduzido a apenas uma parte do processo como um todo. 

Kohlsdorf (1985, p. 35) argumenta que 

 ―ao receber a colaboração de sociólogos, historiadores, economistas, juristas, 

geógrafos, psicólogos etc., a definição de cidade realizada pela arquitetura 

entrou, talvez, na maior crise de toda a história desta última.‖ 
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Foto: Stuck in Customs 

 

Dentro dessa nova concepção, o planejamento pode ser definido como o 

processo de escolher um conjunto de ações consideradas mais adequadas para 

conduzir a situação atual na direção dos objetivos desejados. 

Essa visão contrasta com a concepção mais tradicional, segundo a qual o 

urbanista deveria ―projetar‖ a cidade. Mas essa mudança somente se 

consolidou com o advento do planejamento sistêmico, que representou 

―[...] uma mudança da velha idéia de planejamento como a produção de 

projetos para cidade desejada do futuro para uma nova idéia de planejamento 

como uma série contínua de controles sobre o desenvolvimento de uma área, 

auxiliados por mecanismos que buscam simular o processo de 

desenvolvimento de forma que esse controle possa ser aplicado. (HALL, 2002, 

p. 6)‖ (SABOYA, 2007) 

As ciências sociais, e em especial a comunicação, encontram a temática do planejamento 

urbano a partir da compreensão da sociedade orgânica, onde todas as partes estão interagindo 

o tempo todo. Justamente para garantir essa interação da maneira mais saudável possível, a 

comunicação apresenta função educativa e de longo alcance – tanto com relação a distâncias 

como a número de indivíduos. Ou seja, a relação do pólo organizador, planejador com a 

massa populacional tem como instrumento os meios de comunicação. Saboya cita as 

proposições de McLoughlin para confirmar essa tendência da sociedade e admitir que a 

arquitetura é incapaz de agir sozinha: 

Brian McLoughlin, em seu livro ―Urban & regional planning: a systems 

approach‖ (MCLOUGHLIN, 1969), lança as bases do planejamento sistêmico. 

Segundo ele, a cidade é um sistema composto por partes (atividades humanas e 

os espaços que as suportam) intimamente conectadas (fluxos e canais de 

circulação). Por isso, para intervir nesse sistema não é mais suficiente o 
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enfoque espacial dos arquitetos, dominante até então. Ao contrário, é 

necessário reconhecer o caráter dinâmico e sistêmico das cidades. 

Partindo desse argumento, McLoughlin propõe uma seqüência de etapas que 

devem ser seguidas durante o processo de planejamento e que, ao contrário da 

tradição arquitetônica, não acaba com a seleção das ações a serem 

implementadas (ou, no caso dos arquitetos, com o projeto físico da área). O 

processo de planejamento, portanto, passa a ser visto como um processo 

cíclico, no qual os resultados alcançados pelas ações passam a servir de objeto 

de análise que gera retroalimentações para as outras fases do processo. 

As etapas prescritas por McLoughlin são: 

1. Avaliação preliminar 

2. Formulação dos objetivos 

3. Descrição e simulação do sistema 

4. Definição de alternativas (cursos de ação) 

5. Avaliação das alternativas 

6. Seleção das alternativas 

7. Implementação 

 

Planejamento: responsabilidade pública ou privada? 

Para atingir as proposições básicas propostas pelos arquitetos e especialistas é 

necessário enxergar a composição geral da cidade, entender o todo do espaço urbano e possuir 

poder para influenciar esse sabidamente extenso ambiente. A conclusão imediata é de que a 

responsabilidade de planejamento e execução cabe à administração pública. Além de 

capacidade, trata-se de uma posição em correspondência aos nossos valores políticos e 

sociais, uma vez que seria imprescindível um desenho neutro da metrópole, na qual se 

sobressaíssem os valores democráticos e a igualdade entre cidadãos. 

Entretanto, a dinâmica presente no Centro de São Paulo, no caso, mostra a inserção 

das empresas privadas na constituição de serviços básicos para a população. E isto não é 

tendência recente, mas herança da tradição patriarcal, gerando conseqüências como sinalizado 

no trecho a seguir: 

No Brasil, onde imperou desde tempos remotos, o tipo primitivo da família 

patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do 

crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de 

comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das 

cidades – ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos 

até hoje. (HOLANDA, 1936, pág. 145) 

 

O teórico postula como primeiro sinal desse desequilíbrio social a formação do ―puro 

burocrata‖, conforme definiu Max Weber, ao invés do funcionário patrimonial, para quem a 

gestão política faz parte inclusive de seu interesse particular. Já no Estado burocrático, o 
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interesse privado é que se confunde com a coisa pública, e Holanda confirma tal inclinação no 

sistema governamental brasileiro: 

No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema 

administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados  a interesses 

objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 

longo da história, o predomínio constante das vontades particulares que 

encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a 

uma ordenação impessoal. (HOLANDA, 1936, pág. 146) 

 

Seja pela descrença na ação dos governos municipais e estaduais, seja pela formação 

cultural do brasileiro, o surgimento de serviços de origem privada, mas de uso público está 

vinculado à realidade das cidades brasileiras e é um interessante objeto e estudo. 

 

Planejamento Urbano Da Cidade De São Paulo 

Até os anos 30, São Paulo experimentou o livre crescimento, sem nenhum tipo de 

planejamento de seu espaço, expandindo o território conforme surgiam linhas férreas, 

vilarejos e estradas. A preocupação com a estrutura urbana só começou por intermédio do 

presidente do Estado de São Paulo, Júlio Prestes (entre os anos de 1927 e 1930). Tendo em 

vista o desenvolvimento que o comércio de café trazia a cidade, São Paulo foi pensada desde 

o princípio de forma a atender as necessidades dos transportes e dos automóveis. O histórico 

do planejamento urbano da cidade a partir daí não mudou a lógica vigente, privilegiando 

a abertura de ruas, avenidas e viadutos, priorizando o carro em detrimento ao 

transporte público[...]. Assim como também é tradição, não só em São Paulo, 

mas em praticamente todas as cidades latino-americanos, um planejamento que 

prioriza as classes mais ricas. 

 

Nos anos 50, foram feitos os primeiros bairros planejados da cidade voltados 

para a classe alta. Mas a iniciativa, na verdade, foi privada, feita pela empresa 

City, Surgiram então o Jardim Europa, Pacaembu, Cidade Jardim e City Lapa. 

Na época, o lema do então prefeito de São Paulo, Ademar de Barros, era ―São 

Paulo não pode parar‖. Mas foi também nessa época, que os primeiros 

arquitetos e engenheiros começaram a questionar o crescimento desordenado 

de prédios. Em 1957, foi definida uma regra que limitava a construção dos 

imóveis a seis vezes o tamanho do terreno. (INDRUNAS, Luís Planejamento 

urbano em São Paulo Site How Stuff Works/ Como tudo funciona, UOL) 

 

Diferentemente daquilo que se esperava de um planejamento urbano, na experiência 

brasileira o estabelecimento de metas e critérios claros para o desenvolvimento do espaço da 

cidade apenas reforçou o caráter discriminatório e pautado em privilégios que já era de praxe 

na administração pública. Reforçando a idéia do homem cordial, proposta por Sérgio Buarque 
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de Holanda, o burocrata brasileiro não privilegia os capazes na delegação de poderes e 

responsabilidades, mas aqueles que se encontram em seu círculo de interesses particulares. 

 

Em 1971, o prefeito Figueiredo Ferraz criou o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, também voltada para o carro. Apesar de 

Figueiredo Ferraz ser um dos prefeitos que participaram da construção do 

metrô de São Paulo, o plano sugeria vias expressas, sem cruzamento, para que 

os automóveis passassem a circular a 100 km por hora. Em 1972, surge o 

primeiro zoneamento de São Paulo, quando são estipuladas as formas de 

ocupação. Mais uma vez, a periferia fica restrita a ser um dormitório para os 

grandes negócios e o lazer do centro. Surgem os primeiros conjuntos 

habitacionais na periferia financiados pelo Sistema Financeiro Habitacional. Os 

prédios da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação) se espalharam por 

bairros como Itaquera, Cidade Tiradentes (ambas da zona leste), Grajaú (zona 

sul) e Educandário (zona oeste) até os anos 80. Junto com esses loteamentos 

regulares, outros clandestinos foram surgindo. E desde os anos 70, as favelas 

começaram a surgir na cidade, mais próximas do centro. Hoje são mais de 600 

favelas. E cerca de 2 milhões de paulistanos vivem em loteamentos 

clandestinos, favelas e cortiços. (INDRUNAS, Luís Planejamento urbano em 

São Paulo Site How Stuff Works/ Como tudo funciona, UOL) 

 

O novo Plano Diretor da cidade, de 2003, passou a considerar normas do Estatuto das 

Cidades, criado dois anos antes por iniciativa do governo federal. O enfoque deste e dos 

futuros PDDIs de São Paulo está fundamentado nos pontos a seguir: 

Regularização do solo 

Democratização de serviços 

Proteção ambiental 

Participação da população nas decisões 

As alterações no plano diretor não consideram apenas as demandas da cidade, mas as 

novas políticas em voga no mundo. Dessa forma, o planejamento da cidade não poderia, de 

forma alguma, excluir tópicos como sustentabilidade: 

Além dos princípios básicos, o plano diretor prevê o zoneamento sócio-

econômico da cidade. Primeiro, a cidade é divida em duas macrozonas, as de 

proteção ambiental e as de ambiente construído. Essas macrozonas são, então, 

divididas em outras zonas: residenciais, industriais e mistas. Além disso, há 

ainda zonas especiais por causa de suas características específicas. São elas: de 

preservação ambiental, preservação cultural, produção agrícola e extração 

mineral e de interesse social.  

Cada uma dessas zonas têm previstos coeficientes de ocupação estabelecidos 

entre o mínimo e o máximo da ocupação. A idéia desses coeficientes é evitar a 

construção de prédios excessivamente altos, além da ocupação desenfreada de 

certas áreas da cidade. 
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Para o caso do plano diretor de São Paulo, o trabalho é grande e o prazo para 

que as principais diretrizes estejam implantadas é 2012. É um desafio e tanto. 

Afinal itens como a regularização do solo prevêem a urbanização e legalização 

de favelas. Acontece que, em muitos casos, os proprietários das áreas invadidas 

acabam entrando na Justiça e os processos acabam demorando anos e até 

décadas para ter alguma solução. As questões ambientais têm problemas 

estruturais antigos. É o caso do projeto de despoluição do rio Tietê que tem 

mais de 15 anos e efetivamente não tem cumprido o que foi estabelecido. A 

democratização dos serviços não se restringe apenas à construção de postos de 

saúde e hospitais na periferia, mas que eles possam cumprir os princípios da 

universalização da saúde é preciso que os profissionais optem por trabalhar nas 

áreas mais longínquas da cidade, o que não acontece. (INDRUNAS, Luís 

Planejamento urbano em São Paulo Site How Stuff Works/ Como tudo 

funciona, UOL) 

 

Plano Diretor De São Paulo: Responsabilidade Com A População 

Onze anos após a publicação da primeira edição, é elaboradora uma nova versão do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo – PDDI-SP – onde 

ressaltamos a principal proposta do projeto, que é 

comentar sumariamente o processo de produção e estruturação do espaço 

urbano, objeto central do PDD-II. Entende-se que esse espaço [abordado pelo 

plano diretor] inclui o conjunto de estruturas presentes na aglomeração urbana, 

tais como os imóveis – terrenos e edificações -, as redes de infra-estrutura e 

demais instalações do equipamento coletivo, bem como elementos subsistentes 

no quadro natural e as condições ambientais resultantes. (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo São Paulo: dezembro, 

1982) 

Pela definição acima, entende-se que, havendo planos de execução de banheiros 

públicos – categorizados em ―redes de infra-estrutura‖ -, estes deveriam estar descriminados 

ao longo do plano diretor da cidade. Entretanto, o PDD-II afirma que 

O sistema urbano é orientado no sentido do desenvolvimento do sistema 

produtivo, dispondo também de material de vida para a população [...] como 

condições de sobrevivência biológica.‖ (Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de São Paulo São Paulo: dezembro, 1982) 

 

Se o planejamento urbano da cidade estivesse concentrado no indivíduo e não no 

sistema produtivo, poderíamos esperar maiores medidas que levassem em conta as 

necessidades biológicas – que apesar de citadas, não são levadas à prática. 
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Decifra-me ou Consumo-te: A Imagem na Pós-modernidade
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RESUMO: Esse artigo busca fazer uma reflexão do imaginário pós-moderno, tendo em vista 

suas tendências à citação, paródia, ironia, valorização estética e seu dom para o consumo. 

Como essas características estão representadas em sua totalidade no fenômeno midiático da 

cantora Lady Gaga, pretende-se fazer uma análise iconográfica dos vídeos-clipe das músicas 

Bad Romance e Telephone, observando como se constrói a imagem na contemporaneidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem, Pós-modernidade, Consumo, Citação. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da enigmática frase atribuída à esfinge, Decifra-me ou devoro-te, nasceu à 

questão dessa análise: a constituição da imagem na pós-modernidade pelo uso de citações, 

referências, paródias e seu poder de consumir, ou ser consumida.  

A velocidade com que se é capaz de produzir e reproduzir imagens através das novas 

tecnologias digitais somada à velocidade e abrangência de distribuição desses conteúdos 

imagéticos pela internet, constituíram um novo processo de comunicação, uma nova relação 

entre emissor e receptor, entre produtor e consumidor de informação no mundo 

contemporâneo. Atualmente essas posições descritas confundem-se criando o que tem sido 

chamado de ―prosumor‖.  

Os agentes da comunicação, outrora posicionados em funções estáveis - ou emissores, 

ou receptores - em um fluxo unidirecional de transmissão, bem à maneira descrita pela Escola 

de Frankfurt, no conceito de Indústria cultural, desenvolvido por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer (LIMA (org.), 2000, p. 171), agora se tornam dinâmicos. A posição de emissor se 

confunde com a de receptor, e a de produtor, se confunde com a de consumidor. Com os 

novos meios digitais todos são concomitantemente emissores/ receptores, 

produtores/consumidores, pois os processos de comunicação se dão cada vez mais por redes 
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de relacionamento, da maneira viral, por contágio, e todos os que dominam essas técnicas 

interferem na constituição da mensagem. Por isso somos na atualidade ―prosumores‖ nos 

processos de comunicação. 

Nesse sentido, através dos meios digitais de reprodução de imagens, somos capazes 

de, em poucos minutos, transmitir qualquer imagem captada, para o campo virtual, sendo 

assim, capazes de atingir qualquer pessoa, em qualquer região do globo terrestre, que tenha 

acesso à rede. Multiplicando isso a milhões de pessoas e aparelhos distribuídos em todo o 

planeta, pode-se imaginar a quantidade gigantesca de imagens que estão à disposição para 

quem quiser acessá-las. Com toda essa gama de imagens à disposição na internet, pode-se 

perceber a disputa que essas imagens têm de travar todos os dias, por uns poucos instantes de 

atenção, para não caírem no esquecimento. Dessa forma a estratégia de quem pretende viver 

da imagem, deve ser mais agressiva, fazendo-se notar a qualquer custo, através de sua 

superexposição, de sua espetacularização, de seu consumir-se desenfreadamente, até se deixar 

devorar pela avidez do desejo de ver e ser visto. Não sem antes devorar, consumir 

avidamente, alguns incautos ―prosumores‖ que se deixam atrair pelo canto maravilhoso das 

sereias virtuais, e como não conseguem decifrar o enigma da esfinge, acabam por se deixar 

consumir pelo apetite insaciável da busca de satisfazer seu desejo, buscando o prazer no 

consumo. Sempre a mesma ―bruta flor do querer‖ cantada por Caetano Veloso. 

Dessa forma, já apontando para a necessidade de decifrar os enigmas das imagens na 

sociedade contemporânea, Norval Baitello observa o círculo vicioso da cultura da imagem, 

característica da pós-modernidade, e a crise da visibilidade que a ―exarcebação das imagens‖ 

(Baitello, 2005, p.85) provoca. Nesse sistema, a capacidade de atrair a atenção se dilui em um 

mar de signos visuais, onde o poder de comunicação imagética se banaliza, perante tamanha 

quantidade de outras imagens e suas devidas cópias que povoam a dimensão virtual. Baitello 

ainda aponta para a questão da ―invisibilidade‖ (Baitello, 2005, p.85) que o sistema é capaz de 

criar, pois quanto maior a quantidade de imagens à disposição, menos se é capaz de observá-

las. Assim, acaba-se por apenas passar superficialmente os olhos por elas, consumindo-as de 

maneira voraz e superficial, sem a vivência necessária para descobrir o potencial expressivo 

de cada signo. De acordo com essa teoria, esse fenômeno acaba por revelar que essa é a ―Era 

da Iconofagia‖ (Baitello, 2005) onde ―corpos devoram imagens‖ (Baitello, 2005, p.96) e 

―imagens devoram corpos‖ (Baitello, 2005, p.97). 

Esse processo de consumo sedento e superficial da imagem na pós-modernidade 

termina por, metaforicamente, iluminar o mito da esfinge. Ressaltando-se, assim, a 
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necessidade de criar métodos específicos de análise do imaginário pós-moderno, para que seja 

possível decifrar seus enigmas, antes que o ato de devorar as imagens seja definitivamente 

automático, sem reflexão, ou pior, antes que seja imperceptível e inevitável o fato de ser 

devorado pelas imagens. 

Levando-se em consideração que a expressão estética iconográfica na pós-

modernidade se baseia, principalmente, nos processos de citação, paródia, mistura de estilos e 

colagem, para criar, assim, um humor irônico, um estranhamento para a percepção, pretende-

se desenvolver um método de análise das imagens na pós-modernidade. Um método, que 

tenha como objetivo, verificar na sua constituição plástica, o processo de utilização de 

referências, buscando-se entender o processo hereditário de seu imaginário e a sua construção 

de significados, criando assim um processo de análise da herança simbólica da imagem, uma 

―genética‖ da imagem. 

Para isso serão utilizados conceitos e estratégias da semiótica peirceana, da semiótica 

discursiva, da semiologia e da iconologia, para a constituição desse método de análise. Além 

disso, deve-se buscar auxílio na nomenclatura dos estudos de hereditariedade desenvolvidos 

na biologia genética, uma inspiração para entender o processo de relação entre signos. Essas 

relações intersemióticas serão avaliadas como se cada signo fosse um gene e que dependendo 

da seleção (eixo paradigmático) e da combinação (eixo sintagmático) dos signos, buscando-se 

assim a compreensão da constituição do campo expressivo de suas qualidades. E, a partir de 

sua expressividade seja possível revelar seus significados, e que, a partir do contexto onde 

estão inseridos, possa-se acessar o sentido de suas representações. 

A justificativa para o uso de diferentes métodos ligados à teoria dos signos e da 

representação se dá pelo fato de estar-se lidando, na contemporaneidade, com um sujeito 

complexo em uma sociedade complexa, de acordo com as teorias de Stuart Hall e Edgar 

Morin. Como o objeto dessa análise é resultado do campo de expressão e conteúdo dos 

processos de comunicação e linguagem de um sujeito complexo, acredita-se que se torna 

necessário avançar sobre os limites dessas teorias, para se conseguir um método híbrido. 

Método que possa trazer novas informações sobre a constituição da linguagem visual, tão 

explorada na sociedade pós-moderna. Sociedade, essa, que vive um processo de 

superexposição e valorização da imagem, principalmente através dos novos meios digitais. 

No sentido da construção da imagem na pós-modernidade e sua constituição 

hereditária, ou por herança signo/genética, busca-se analisar sua expressão plástica, suas 

qualidades e suas relações intersemióticas. Dessa forma será possível entender seu percurso 
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de constituição de sentido, através da seleção e combinação de signos, para, enfim, decifrar o 

processo contemporâneo de formação de imagem na pós-modernidade e, quem sabe, evitar o 

banquete iconofágico que se descortina em nossos processos de leitura e representação do 

imaginário. 

Como objeto inaugural dessa análise da herança simbólica na construção da imagem 

na pós-modernidade, nada melhor que verificar essas relações sígnicas em uma mídia 

contemporânea e um campo expressivo atual. Serão analisados os vídeos-clipe que foram 

veiculados no youtube da cantora que tem sido considerada pela crítica a musa da pós-

modernidade, provavelmente com toda a fluidez que esse título possa representar em nossos 

dias de divas instantâneas: Lady Gaga. Entre os vídeos da cantora, selecionaram-se dois, 

pertencentes ao álbum The Fame Monster (2009): Bad Romance e Telephone. 

Objeto De Consumo I: Da Transgressão Do Monstro 

Por isso a ironia do título do segundo álbum de Lady Gaga, The Fame Monster e dessa 

análise, pois o monstro, segundo Júlio Jeha, representa à revolta, o crime e a transgressão: 

―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 reino estético ou moral, damos-lhe o nome de 

monstro ou monstruosidade.‖ (Jeha, 2007, p. 19) 

Porém, a partir, principalmente das mudanças do século XX, um novo cenário se 

constituiu e os paradigmas que constituíam as fundações da organização social estremeceram 

e uma nova identidade cultural se formulou, onde o sujeito desse processo, segundo Stuart 

Hall, deparou-se, enfim, com um mundo mais complexo. Dessa forma o pensamento 

cartesiano, é gradativamente substituído por um pensamento dialético, em busca de um 

entendimento do mundo onde ―a identidade é formada na ―interação‖ entre o eu e a 

sociedade‖ (Hall, 2004, p. 11). Essa transformação leva a uma reflexão e um questionamento 

sobre a organização da sociedade, de seus valores, instituições, enfim, de suas ―verdades‖. 

Esse questionamento acaba levando a um colapso das instituições, o que leva o processo de 

identificação a se tornar ―mais provisório, variável e problemático‖ (Hall, 2004, p. 12), 

fazendo surgir o sujeito contemporâneo, o sujeito pós-moderno. Dessa alteração profunda nos 

alicerces da sociedade, o ato de rebeldia se torna um discurso, para depois ser devorado pela 

Indústria Cultural, tornando-se produto para consumo. E assim como na gravura de Francisco 

Goya sentenciava ―O sonho da razão produz monstros‖, quando a razão, as instituições, as 
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relações, os valores são ―líquidos‖ (Bauman, 2008), a revolução parece ser a solução para a 

busca da ―verdade‖ e a rebeldia contra as ―velhas‖ fórmulas parece ser a única saída.  

Dessa forma, a valorização do ato contra a razão estabelecida, somado ao interesse 

econômico que esse novo produto, a rebeldia, despertou para uma sociedade centrada na 

satisfação do prazer pelo consumo, nada mais coerente que o modelo do monstro, substituir o 

modelo do herói. Portanto, a rebeldia, a transgressão, o exagero estético, a deformação 

representadas pela cantora/ performer Lady Gaga, estão de acordo com o raciocínio da pós-

modernidade. Dessa forma pode-se comparar a esfinge ao ato de ―devoração‖ feroz que 

propõe a sociedade de consumo e pelo consumo rápido de imagens, onde nos resta perguntar 

diante do espelho, se a esfinge representa a cantora à espera para devorar a todos, ou se Lady 

Gaga espera para ser devorada pelo reflexo de cada um. 

―O monstro é a encarnação do princípio de realidade mascarado 

de princípio de prazer e a encarnação do princípio de prazer mascarado 

em princípio de realidade, já que a ordem monstruosa é a metafórica 

representação de uma ordem humana proibida e a simbólica justificação 

de ordem humana estabelecida.‖ (Nazario, 1998, p. 17) 

Objeto De Consumo II: Da Fabricação Do Monstro 

    Nesse capítulo se analisará através da construção de um mito contemporâneo, 

relacionado à questão da transformação da transgressão em objeto de consumo e como a 

―transgressão do monstro‖, onde suas atitudes, outrora tão execráveis ao modelo do herói, 

acabam por se constituir no modelo admirável para essa cultura da imagem. Cultura essa, 

sufocada pela própria imagem, que precisa do excesso, do caricato, da deformação, enfim, da 

transgressão para se destacar, para ser admirada, fugindo, assim, de sua invisibilidade.  

Observando a biografia relâmpago de nosso objeto de análise, relacionada à sua 

―extensa‖ produção artística, percebe-se aqui uma eficaz fabricação de um mito pós-moderno, 

uma espécie de Frankstein (observem o título do CD) concebido artificialmente, pela obsessão 

da razão contemporânea (o mercado, o consumo) e pelos pedaços de outros corpos.  Andy 

Wahrol, Jean Paul Gautier, Madonna, Britney Spears, Amy Winehouse, Michael Jackson, 

Gwen Stefanini, Cindy Lauper, Aguilera, Marylin Monroe, Grace Jones, Kylie Menogue, 

Marylin Manson são os corpos que compõem, entre outras tantas referências, o imaginário de 

Lady Gaga, em seu comportamento calculado, em suas vestes e, principalmente, em seus 

clipes.  
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Entenda-se também essa classificação relacionada ao consumo, ou seja, fabrica-se este 

mito, pois há um mercado consumidor ávido para devorar esse modelo monstruoso. Um 

modelo de transgressão fabricado com a invenção do jovem contemporâneo após a contra - 

cultura. 

Uma inovação de Lady Gaga, pois nem tudo pode viver de cópia, trata-se da criação 

da Haus of Gaga, uma equipe permanente, pronta para desenvolver o visual exótico e 

grotesco da nova pop star. Frankstein foi construído em um laboratório a partir da obsessão 

cega de seu criador, em busca da dominação dos segredos da vida através da razão. ―O sonho 

da razão produz monstros‖ arrisca-se a repetir. A obsessão pelo espetáculo, pelo brilho 

efêmero que nos diferencia dos outros mortais, que denominamos sucesso, cria os figurinos 

grotescos que Lady Gaga desfila em suas aparições espetaculares. As transgressões calculadas 

da cantora a mantém admirável à sensibilidade do sujeito pós-moderno, cada vez mais 

saturada pela intensa fabricação de imagens inaugurada pela tecnologia digital. 

Do ―menos é mais do design moderno‖, como dito anteriormente, vive-se o ―menos é 

pouco‖ do design pós-moderno, que Lady Gaga e Haus of Gaga, exploram tão bem, 

relacionando-se com a influência da Pop arte, de Andy Wahrol, a transgressão da contra-

cultura, da ironia e da paródia da repetição industrial dos mitos contemporâneos.  

Quantas vezes um objeto pode ser parodiado? Quantas vezes podem-se copiar um 

objeto? E quantas vezes podem-se copiar o objeto a partir de sua cópia. Em sua corrida contra 

a capacidade de reprodução das tecnologias da fotografia, a arte nos ensinou a buscar a 

singularidade através do feio, da deformação, para manter a ―aura‖ descrita por Walter 

Benjamim. No entanto, essa fuga pelo grotesco, não livrou a arte de sua estandartização, vide 

a absorção das técnicas de reprodução utilizadas pela pop arte. Agora, mesmo com as 

experiências estéticas mais grotescas, como a automutilação, a arte perde seu espaço para 

expressões com um potencial mais mercadológico, como a moda. E nas experiências estéticas 

de Lady Gaga vemos essa fuga pelo grotesco, agora tendo o corpo e as expressões de seu 

figurino como suporte, refletindo os campos da moda e esse processo de padronização. Ou 

seja, em seu ―Fame Monster‖ a cantora já demonstra o caminho estético que está a trilhar, ou 

seja, em busca de seus momentos de visibilidade, é preciso estar em constante transformação: 

as metamorfoses do monstro. Até que um dia essa estética grotesca já esteja bem deglutida, 

bem copiada pelas revistas que ensinam os cortes de cabelo, a maquiagem, as roupas de Lady 

Gaga e então o que nos parecia diferente, se torne igual e acabe no esquecimento à espera do 

próxima monstruosidade. 
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Então essa pergunta fica suspensa no ar. Assim como um godet, com uma diversidade 

imensa de cores, não resiste à mistura, retornando à monocromia, será que esse excesso de 

misturas praticadas pela pós-modernidade e por nosso objeto de análise, não acabará por se 

rebuscar, misturar, transformando-se numa monótona atitude sem sentido? E essa cópia 

constante a que estão expostos os signos da pós-modernidade, gerando a designada crise dos 

signos, não acabará por transformar o ato de transgressão de Lady Gaga, ou qualquer ato de 

transgressão, em um objeto meramente decorativo. Um bibelô excessivamente rebuscado que 

ganha-se de uma tia e não se pode livrar-se. Um objeto indesejado exposto em nossa casa que 

acaba se tornando invisível pelo hábito de vê-lo estragando a harmonia de nossa decoração. O 

monstro também pode ser esquecido? 

Objeto De Consumo III: Da Fala Do Monstro  

A fala do monstro é truncada, confusa. A fala do monstro é uma colagem de várias 

memórias dos corpos que o compõem. O imaginário de Lady Gaga é a fala do monstro, a fala 

da transgressão, a fala da pós-modernidade. 

Como apresentado durante o texto, à estética pós-moderna é composta por diversas 

citações, paródias, releituras, remixagens, misturas, ironias, ou seja, composta por pedaços 

das mais diversas e contraditórias fontes. Por isso, uma análise desse discurso deve privilegiar 

a observação da seleção, do paradigma desse eixo sígnico. Deve-se observar a herança 

simbólica que constitui seu imaginário, apresentado nos clipes, a genética combinatória, 

sintagmática, diversificada que representa através dessa colagem, o raciocínio estético que 

compõem o pensamento da pós-modernidade. 

Esse estudo genético das heranças simbólicas do imaginário na construção dos clipes 

de Lady Gaga, nos levará à compreensão da forma de constituição da imagem, signo tão 

valorizado em nossa época, com isso possibilitando o uso dessa estratégia nas mais diferentes 

áreas do saber. Para desenvolver esse método serão analisados os clipes das canções Bad 

Romance e Telephone. 

Para iniciar a análise, cabe primeiro observar o objeto de pesquisa, os vídeos clipes da 

cantora, buscando elementos plásticos que se repetem, ou signos redundantes, que constituam 

uma trilha a seguir. Afinal, quando se observa uma repetição constante e recorrente de signos 

em um discurso, pode-se afastar a hipótese de acaso, ou coincidência, abrindo a possibilidade 

de uma intencionalidade que pode revelar elementos importantes para compreensão das 

estratégias sígnicas utilizadas na constituição dessa imagem. Esses corredores de significação 

que se revelam através da repetição e redundância de signos são denominados pela semiótica 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

460 

 

de isotopias, na verdade, corredores isotópicos. Outra observação importante que deve ser 

realizada, antes de iniciar o processo de análise propriamente dito, é verificar se há linguagem 

conotativa na constituição da imagem, buscar, principalmente, metáforas visuais, pois se 

houve um foco mais trabalhado  na constituição do discurso, pode-se acreditar que o autor 

dessa imagem, concentrou interesse e esforço nesse momento, para enriquecer o processo 

expressivo e semântico dos signos envolvidos, o que revelaria, nesse cuidado especial, 

provavelmente, uma chave importante para decifrar as estratégias desse discurso. 

Após essas observações, para realizar a análise das imagens deve-se fazer um 

levantamento das qualidades, dos elementos icônicos do vídeo clipes. A partir disso, cruzar 

esses elementos icônicos, buscando relacionar o campo de expressão, no campo sintático, para 

demonstrar que através das diferentes combinações dessas qualidades revelam o campo 

semântico desse discurso. Para, com isso, observando o contexto em que foram realizadas 

essas combinações e seleções e, através de uma pesquisa iconográfica de suas referências, de 

suas citações, revelarem o sentido dessas imagens no campo pragmático, apresentando, assim, 

o processo de formação desse discurso e as estratégias comuns da produção do discurso na 

pós-modernidade. 

Objeto De Consumo IV- Análise Da Imagem Pós-Moderna 

Após observação detalhada dos clipes Bad Romance e Telephone, uma constante na 

seleção e combinação (eixos paradigmático e sintagmático) de signos que compõem os dois 

clipes é a idéia de oposição. Essa oposição típica do período Barroco, constituída para criar 

um efeito mais dramático, antitético e contraditório, parece se integrar perfeitamente à idéia 

de transgressão de valores que constitui a pós-modernidade, a partir dos acontecimentos 

relacionados à metade do século XX que foram desembocar no período de grande 

questionamento sócio-cultural, denominado Contracultura. Dessa forma, clássico e moderno, 

bem e mal, matéria e espírito, entre outros conceitos fundadores de nossa identidade cultural 

são contrapostos, misturados, rearranjados, criando um estranhamento contraditório que 

constitui a pós-modernidade. 

Nesse sentido, os dois clipes têm uma utilização de cores neutras contrárias, que criam 

um efeito de contraste através das cores preto e branco. No extenso clipe Telephone, com sua 

duração de aproximadamente 10 minutos, os primeiros 4 minutos e 41 segundos, a uma 

predominância das cores preta e branca, período em que a cantora aparece em uma 

penitenciária. O mesmo acontece no clipe Bad Romance, onde as cores pretas e brancas 

predominam o desenrolar da narrativa, só que nesse caso, o branco e mais constante, em 
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alguns casos criando um ambiente esterilizado, como se fosse um laboratório,ou um hospital. 

No caso de Bad Romance, com sua duração de aproximadamente 5 minutos, apenas surgem 

cores mais intensas, como a cantora e o grupo de bailarinos trajados de vermelho aos 3 

minutos e 48 segundos. Parece que essa oposição de valores cromáticos, que em nosso 

contesto, geralmente apresentam um sentido de bem x mal, reforçam essa questão do 

questionamento de onde reside a verdade, e que ela apareceria como uma síntese, justamente 

no momento dialético da oposição de idéias, entre a tese e a antítese. 

Nessa colagem contraditória e atemporal, onde as tendências se cruzam da maneira 

mais livre possível, cita-se como exemplo o início do clipe Bad Romance, onde a música, 

propriamente dita, é precedida por um solo de cravo, bem à maneira barroca e nessa sintonia, 

vê-se Lady Gaga sentada ao centro de uma composição tipicamente clássica, onde a sua 

perspectiva se dá através de um ponto de fuga central. O interessante é que a cantora está 

sentada em uma poltrona com talha rebuscada, ao estilo Barroco, contudo, essa poltrona está 

pintada de branco, uma paródia do designer pós-moderno Alessandro Mendini, que projetou 

esse móvel na década de 70, denominando-a de poltrona Proust. Essa mistura de Barroco e 

moderno é um elemento que compõem a estética da pós-modernidade.  

 

Esse cruzamento de estilos artísticos se mantém presentes na construção estética dos 

dois clipes, onde perspectivas clássicas – por exemplo, tanto no ambiente branco, que se 
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assemelha a um laboratório, ou hospital, como dito anteriormente, do clipe Bad Romance, 

como, principalmente, na introdução das cenas da prisão do clipe Telephone, percebe-se essa 

predominância da composição centralizada no ponto de fuga. Basta compará-los ao afresco de 

Rafael de Sanzio, Escola de Atenas, para notar suas semelhanças. Nessa citação clássica, 

ainda se vê, tanto no penteado da modelo do desfile de Alexander Mcqueen, estilista morto 

em 2010, como no penteado de Lady Gaga no clipe Bad Romance, um tipo de penteado e um 

tamanco típicos do renascimento do norte europeu, que encontra-se no quadro de Jan Van 

Eyck, O Casal Arnolfini (1434). 

 

Outra repetição destacável no início clipe Telephone, que constitui um corredor se 

significados, um corredor isotópico é a insistência de texturas gráficas através dos fios e 

grades que se cruzam nas cenas, além de constituírem a imagem da penitenciária em nossa 

consciência também nos remete à idéia do próprio meio de comunicação citado, o telefone. 

Esses fios cruzados nos causam uma sensação de prisão e a ansiedade de linhas cruzadas, 

mensagens cruzadas, de comunicação truncada e carregada, geram, também, em uma 

sociedade baseada nos processos de comunicação e informação, um sentido de incômodo, 

basta imaginar a nossa fúria, quando algum desses meios não funciona.  
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Podem-se notar, também, os principais elementos que constituem a construção da 

imagem na pós-modernidade, a saber: paródia, citação de referências, colagem, mistura de 

estilos e ironia. Dessa forma, são diversas as referências a outras produções que constituem o 

verdadeiro mosaico das imagens dos clipes. Filmes como Blade Runner; A Experiência; 

Alien, o Oitavo Passageiro; Exterminador do Futuro; Metrópolis; Thelma e Louise; Kill Bill; 

Jackie Brown; clipes de Michael Jackson, Thriller; Madonna, Express Yourself; Smashing 

Punpkins, Tonight Tonight, são exemplos de citações diretas feitas pela House of Gaga, 

equipe da cantora, comandada pelo consultor de moda Nicola Formichetti, que se vai analisar 

a seguir. Essas citações e paródias serão divididas em categorias para melhor observação do 

processo.  

a) O Orgânico e o Monstro 

Essa estética do monstro, ou do alienígena inspirado em formas orgânicas, foi 

marcante na iconografia moderna, principalmente a partir da criação desenvolvida pelo artista 

e design suiço Hans Ruedi Giger (1940). Quando criou a criatura e o cenário para o filme 

―Alien, o oitavo passageiro‖, de Ridley Scott, inspirado pelo pintor Francis Bacon, acaba por 

se tornar um modelo para ficção científica, em outros filmes, a citar, o filme A Experiência e 

suas sequências. Percebe-se que essa estética também influenciou o clipe Bad Romance. Em 

algumas cenas encontramos tanto semelhanças entre os monstros representados no filme e a 

imagem de Lady Gaga, quanto no sapato criado por Alexander Mcqueen. Esse jogo de 

referências, que nos chama atenção em Lady Gaga, essa construção fragmentada, que nos 

parece original, não é, pois desde, pelo menos século XVI, o ser humano utiliza-se desse 

processo para criar.  
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No final século XVI, por exemplo, já existiam verdadeiros compêndios com modelos 

de representação, um dos mais conhecidos era a Iconologia (1593) de Cesário Ripa. Nele cada 

um poderia encontrar os mais diferentes modelos de representação, como da inveja, da 

crueldade, da fé, etc. Essa reflexão leva à questão de que, não é somente o ato de citação que 

compõem o interesse sobre a estética pós-moderna, mas sim o exagero, a repetição até a 

exaustão, a estereotipização, a caricatura, a deformação, a paródia, a colagem non sense que 

Lady Gaga insere em seu imaginário, é que seria o elemento que a torna visível nesse oceano 

de imagens que se tornou os meios de comunicação na atualidade. 

b) Citação Pop 

Proteu (Proteu podia assumir qualquer forma que quisesse) é o mito que mais 

representa a identidade pós-moderna, para Stuart Hall, ―uma celebração móvel‖ (Hall, 2004, 

p.13).  Os seres humanos na pós-modernidade têm o dom de se transformar constantemente, 

pois o espelho desse sujeito se espedaçou em milhares de fragmentos, deixando o olhar 

fragmentado, uma pintura cubista que é capaz de ver todos os ângulos dos objetos ao mesmo 

tempo. Fragmentação, velocidade e simultaneidade são os reflexos da pós-modernidade.  

Vive-se num profundo processo de citação, de paródia, de cópia. Devido ao aumento da 

produção das imagens, de maneira industrial, e do aumento da capacidade de reprodução 

dessas imagens, surge uma demanda muito maior, pois o consumo dessa mercadoria se torna 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

465 

 

cada vez mais voraz. Dessa forma é preciso acelerar o processo de criação de imagens, o que 

leva aos criadores a uma busca incessante de referências rápidas e comprovadamente eficazes 

para tornar esses signos visuais em mercadoria. Fechando-se, assim, o círculo vicioso, só resta 

a quem cria imagens, para atender a demanda, buscar imagens prontas através de citações, 

paródias e cópias. 

Dessa forma, o imaginário pós-moderno é excessivamente povoado por esses 

processos de citação, paródia e cópia, onde se faz uma representação do real, depois a cópia 

da representação, a cópia da cópia da representação, e assim por diante. Ou seja, como 

acontece com uma fotocópia, quando se faz muitas reproduções a partir da primeira, vai se 

perdendo a qualidade, deformando a cópia, que acaba por se distanciar do real. Esse é o 

processo da criação pós-moderna, o simulacro de Jean Baudrillard, o descolamento do signo, 

do real.  

Sendo assim, o imaginário dos clipes de Lady Gaga, são uma cópia já desgastada, que 

para se tornar visível, parte para a deformação, para a ironia, para o exagero, podendo 

alcançar o estágio de mercadoria, cumprindo a sua missão. Nesse sentido, ao dissecar os 

diversos elementos plásticos, qualidades, de seus clipes, encontra-se a todo o momento uma 

citação diferente, tanto ao universo clássico, como ao universo pop. Não se pretende nesse 

texto, esgotar todas as possíveis referências da constituição dos dois clipes, mas apresentar 

esse processo, que não é nenhum segredo, ou grande descoberta, tendo em vista que em 

qualquer pesquisa rápida à internet, ou em revistas especializadas em astros do pop, pode-se 

localizar esse tipo de análise. Alias esse processo de busca das citações e paródias, tornou-se o 

grande valor da imagem na pós-modernidade, pois, assim como aquela publicação ―Onde está 

o Wally‖, divertiu, com sua eterna busca a personagem referida, a investigação dos 

fragmentos de outras criações que compõem o imaginário pós-moderno, tornou-se uma 

qualidade que a torna, como se era esperado, em ―mercadoria vendável‖. 

Nos clipes de Lady Gaga, entre alguns exemplos à se destacar, pode-se notar a dança 

dos seres monstruosos do clipe de Bad Romance, no qual se observa a clara influência do balé 

de zumbis de um dos principais inventores do conceito de astro pop, Michael Jackson, e de 

seu revolucionário clipe, Triller. Além dessa, pode-se destacar as correntes que prendem Lady 

Gaga, no clipe Telephone, fazem referência ao clipe de Madonna Express Yourself. Nesse 

clipe ela também engatinha, de maneira felina e sensual, assim como faz Lady Gaga no clipe 

Bad Romance.  



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

466 

 

Outro elemento destacável no clipe Telephone, é a referência à obra cinematográfica 

de Quentin Tarantino, um cineasta que trabalha com a fragmentação e a paródia pós-moderna. 

No clipe de Lady Gaga, duas citações principais, ambas feitas ao filme Kill Bill, a 

caminhonete amarela escrito em sua traseira, Pussy Wagon e as cores amarelas dos trajes da 

personagem principal do filme. Esse traje, inclusive, já é uma citação a outro filme, Operação 

Dragão, 1973, onde o astro dos filmes de Kung-fu, Bruce Lee, veste um macacão similar. 

Para fechar essa observação da citação pop na criação dos clipes de Lady Gaga, 

pretende-se destacar mais dois elementos. Primeiramente, é possível ver a tipologia 

psicodélica utilizada também em outro filme de Tarantino, Jackie Brown, 1997, nos créditos 

do clipe Telephone. Essa parceria entre Tarantino e Gaga, parece ter uma identidade estética 

que gera muitos cruzamentos sígnicos. 

Por fim, mas não esgotando essa análise, pode-se observar no macacão de padrão 

rajado de felino, que Lady Gaga está trajando no clipe Telephone, uma citação direta à cantora 

australiana, Kylie Menogue, que em um processo similar ao realizado por Lady Gaga, em 

2009, uniu as reflexões da alta costura internacional - o traje em questão era uma criação de 

Stefano Dolce e Domenico Gabbana – ao seu figurino de apresentação, configurando assim 

algumas das referências mais fortes de nossa sociedade pós-moderna, a moda, a aparência, o 

exagero. 

c) Fetiche e o Prazer 

O consumo é a nova esfinge da contemporaneidade, são dele os enigmas que devem 

ser decifrados, para que a sociedade pós-moderna não seja devorada. E esse consumo também 

personifica o prazer e a satisfação desse prazer passa pela voracidade inconstante e incessante 

do consumo. A satisfação do prazer se confunde com o consumo e como em uma sociedade 

que constrói sua identidade no ideal de consumo, transformando tudo em mercadoria, então 

nossa identidade também se constitui a partir da satisfação do prazer pelo consumo. 

―Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar 

sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura 

sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 

perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 

vendável.‖ (Bauman, 2008, p. 20) 

Então é nisso, nesse ser que representa a voracidade de consumo que Lady Gaga se 

transforma, numa ―mercadoria vendável‖. Para se tornar essa ―mercadoria vendável‖, em um 

mundo dominado pela imagem, sobrecarregado até a exaustão de seu potencial de percepção é 
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que a cantora utiliza-se do grotesco, do exagero, do excesso, da superexposição, da 

espetacularização de sua personagem para se tornar visível. Dessa forma cumprindo a tarefa 

de objeto consumível e ascendendo para o patamar de objeto desejável e imitável, que 

retiraria os seres, ou melhor, os consumidores de sua invisibilidade sem identidade e 

incômoda. A partir dos ícones Pop, essas mercadorias deixam de existir como uma massa 

informe e se ganha o sopro de vida, o nome, enfim, uma identidade. 

―A tarefa dos consumidores e o principal motivo que os 

estimula a se engajar numa incessante atividade de consumo é sair 

dessa invisibilidade e imaterialidade cinza e monótona, destacando-se 

da massa de objetos indistinguíveis ―que flutuam com igual gravidade 

específica‖ e assim captar os olhos dos consumidores (...)‖ (Bauman, 

2008, p. 21) 

Nesse sentido o consumo e o prazer se confundem, pois em uma sociedade onde todos 

são simultaneamente mercadorias e consumidores, o prazer também se dá a partir dessa 

relação, e o fetiche se torna produto. Por isso vê-se a exploração constante de objetos, 

posturas e vestimentas provocadores nos clipes de Lady Gaga, esses fetiches, ou seja, esses 

objetos, atos e roupas que são humanas, mas que ganham uma conotação de autoridade quase 

mística, que nos subjuga através do desejo, são transformados em mercadorias e apresentados 

para se deixar consumir. Esse produto explorado já por diversas estrelas do Pop - Madonna, 

Gwen Stefanini, Cristina Aguilera, e Marilyn Monroe – aparece representado nos clipes de 

Lady Gaga por mulheres se acariciando, se violentando, se beijando, por correntes, por roupas 

coladas, transparentes e mínimas, por muito couro, etc. Esse prazer mercadoria e esse 

consumo do prazer, característico da sociedade pós-moderna, não poderia deixar de estar 

representado no imaginário contemporâneo, nem no imaginário, consequentemente de Lady 

Gaga.  

 Dessa forma, a reflexão da imagem pós-moderna, tendo em vista suas tendências à 

citação, paródia, ironia, valorização estética e seu dom para o consumo estão apresentadas, 

principalmente a partir dos vídeos-clipe de Bad Romance e Telephone, de Lady Gaga. A partir 

desse processo, percebe-se que a fonte de alimentação desse fenômeno da pós-modernidade é 

uma invenção tipicamente da sociedade de consumo: a esperança, o desejo e a crença no 

prazer. Agora, a mercadoria Lady Gaga e os que a consomem, podem sonhar com a 

visibilidade eterna, como afirmou Bauman: 

―Além de sonhar com a fama, outro sonho, o de não mais se 

dissolver e permanecer dissolvido na massa cinzenta sem face e 

insípida das mercadorias, de se tornar uma mercadoria notável, notada 

e cobiçada, uma mercadoria comentada, que se destaca da massa de 

mercadorias, impossível de ser ignorada, ridicularizada ou rejeitada. 
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Numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria 

desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os 

contos de fada‖. (Bauman, 2008, p. 22) 

Conclusão, ou da Domesticação do Criador 

O monstro agora carrega o corpo desfalecido de seu criador, onde ambos, tardiamente, 

perceberam que criador e criatura fazem parte da mesma existência, da mesma essência. Ou 

seja, o discurso do imaginário constituído por esse fenômeno da cultura pós-moderna, é 

resultado das características que compõem a estética de nosso tempo, o criador dá vida à 

criatura, assim como a criatura nos constitui. A esfinge devora com frenético apetite quem 

não sabe decifrá-la, assim como, ao decifrar seu enigma, a esfinge é devorada por sua 

vergonha. Enfim, as imagens que se devora nesse banquete iconofágico que Lady Gaga nos 

oferece, são as mesmas que constituem o imaginário da pós-modernidade, cabe saber qual 

banquete acabará primeiro.  

Lady Gaga será diluída no caldo  prolixo, complexo e instável das referências que 

compõem o seu discurso e, consequentemente, o discurso contemporâneo. Sua busca pela 

diferença através do grotesco, da transgressão e do exagero, o que a torna um objeto 

observável, consumível, acabará se naturalizando, tornando-se um estereótipo, uma metáfora 

esquecida, uma catacrese que perdeu seu sentido pela repetição exaustiva? Ou é possível 

sobreviver a essa bolha disforme que a tudo consome, massificando, transformando as 

diferenças, as identidades, as subjetividades em uma parte uniforme, amorfa e esquecida da 

criatura que está a se formar em nossa cultura. Será que existe alguma estratégia possível para 

deter o avanço desse esquecimento, dessa padronização, em uma sociedade que já não tem o 

dom de esquecer? Quais experiências mais grotescas o criador deverá submeter à criatura, 

para sensibilizar a percepção cada vez mais insensível do público? Essas são dúvidas que o 

tempo e a visão, somente os dois, serão capazes de responder, aos consumidores, receptores, 

produtores e emissores dos processos de comunicação, cabe apenas sentar, analisar e se 

manter atento aos processos discursivos que a recente pós-modernidade será capaz de 

deflagrar, para que se possa decifrar a esfinge, antes que a mesma o devore. E que venha 

Gaga. 
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Livros de ação e aventura: O hábito de leitura dos jovens entre 15-20 anos, das classes 

A/B, da cidade de São Paulo
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Resumo 

 

O presente estudo visa analisar o hábito de leitura entre os jovens da cidade de São Paulo e se 

tal leitura afeta o comportamento e atitudes desses jovens. Livros como a série Harry Potter 

foi base de pesquisa, pois o  gênero  aventura e ficção são mais procurados pelos novos 

leitores e tornam-se formas de leituras  incentivadoras para que cada dia mais procurem o 

prazer da leitura.   
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Hábitos de Leitura; Jovens; Harry Potter 

 

 

Introdução  

O mercado editorial brasileiro tem enfrentado algumas crises. Desde 2004, o setor apresentou 

faturamento aproximado de R$ 3,3 bilhões (aproximadamente 0,11% do PIB), com 330 

milhões de exemplares vendidos anualmente, números que não crescem desde 2004 

(JORNAL DO BRASIL, 2010).  

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) recomenda 

uma livraria para cada 10 mil pessoas. No Brasil, com 190 milhões de habitantes, existem 2,7 

mil livrarias, ou seja, somente uma para cada 70 mil habitantes. O índice de leitura no Brasil 

aumentou 150% nos últimos 10 anos: passou de 1,8 livros por ano, em média, para 4,7. 

Segundo dados do Ministério, em 2008, a média de leitura foi de 8,5 livros para a faixa etária 

de 11 a 13 anos, média que decresce com idade e escolaridade (SUELY, 2010; MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2010). 

                                                 
133
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134 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e-mail: 
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Embora a venda de livros no mercado brasileiro venha apresentando desempenho decrescente, 

nos últimos anos alguns fenômenos do mercado editorial têm ido contra esta tendência, é o 

caso das sagas Harry Potter, Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia (VANZELLOTTI; 

ALMEIDA, 2010).  

Todos estes títulos tratam de personagens que precisam superar seus medos, suas 

inseguranças e tornar heróis. Ocorre então uma mudança do tipo de vida, trocam uma vida 

tranqüila pela aventura; encontram os seus pontos fracos e assumem-se corajosos; salvam o 

mundo da maldade e garantem a experiência e sabedoria. (CARVALHO, 2007).  

As sagas Harry Potter, Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia serão as bases para esse 

estudo. As três foram um sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil. Contam histórias do 

universo da fantasia, possuem ação e aventura e viraram filmes.  

Harry Potter, da autora britânica J.K Rowling, vendeu mais de 400 milhões de exemplares no 

mundo todo, e foi publicado em mais de 67 línguas. Narra à história de um bruxo órfã que 

desconhecia o mundo da magia. Desde o primeiro livro da série provocou reações, descobriu-

se que durante a semana de lançamento que as crianças sofriam menos acidentes do que em 

outras épocas e aquelas que leram obtiveram melhoras na escola já que liam por que 

gostavam. Como fenômeno na literatura e uma forma de identificação entre crianças e 

adolescentes, Harry Potter tornou-se referência para o público em questão. (LOPES, 2009) 

Senhor dos Anéis foi um sucesso do autor também britânico J.R.R. Tolkien, que conta o 

conflito na Terra- Média, entre o poder e criaturas mágicas. Traduzido em 40 línguas e com 

150 milhões exemplares vendidos. (LOPES, 2009) 

O livro as Crônicas de Nárnia é da autoria do irlandês C.S.Lewis, vendeu mais de 120 

milhões de cópias em 41 idiomas. Trata-se de aventura de crianças que encontram um mundo 

paralelo, o Reino de Nárnia, onde há batalhas entre o bem e o mal; lugares fantásticos, ideias 

místicas e fuga da realidade. (LOPES, 2009) 

Harry Potter, Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia têm influenciado no comportamento 

de jovens e de adultos, tanto na forma de pensar quanto na forma de suas vestimentas, em  

fóruns pela internet e discussões sobre os temas centrais de cada livro e dos filmes. Best 

sellers são uma forma de aumentar a imaginação, uma leitura prazerosa e envolvente, 

principalmente quando a escolha do livro é feita por livre espontânea vontade.  (SANTOS, 

2009) 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

473 

 

Problema de pesquisa  

O presente estudo busca responder à seguinte questão: Qual o hábito de leitura de ação e 

aventura entre os jovens de 15-20 anos das classes A e B na cidade de São Paulo? 

Objetivo principal  

O principal objetivo será analisar como o hábito de leitura de ação e aventura entre os jovens 

de 15-20 anos das classes A e B na cidade de São Paulo. 

Objetivos secundários  

Entre os objetivos secundários podem-se considerar:  

 Avaliar hábitos de leitura (freqüência de leitura, o primeiro livro que leu; o último 

livro lido, tempo de leitura, freqüência de visita bibliotecas, freqüência de ida a livrarias, qual 

a freqüência de compra de livros não escolares) 

 Avaliar qual a influencia das obras na vida dos entrevistados (qual o grau de 

identificação com personagens, quais os personagens preferidos, o que mudou em após a 

leitura, rendimento escolar, hábitos, vestimentas, etc.) 

 Avaliar se comprou/assistiu aos filmes e se comprou objetos relacionados com as 

séries 

Justificativa: O estudo se justifica pela importância do segmento jovem na sociedade 

conforme comentários na introdução. Considerando que há no Brasil 38% de jovens que 

vivem na linha da pobreza (UNICEF, 2011), optou-se pelas Classes AB.   

Referencial teórico: 

Para atender aos objetivos propostos, o referencial teórico busca referência a autores com o 

objetivo de explicar como os jovens se relacionam com as leituras que fazem, pois a leitura 

tem como meta influenciar o leitor de uma maneira ou de outra, buscando que o leitor se 

identifique com a escrita, com o personagem e com o enredo do livro. A revisão da literatura 

feita em bases de dados revelou vários estudos sobre o tema, embora poucos relacionados 

diretamente com o tema em questão. 
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Quadro 1 – Teses e Dissertações sobre Leitura, atitude, fantasia 

Autor (ano) Tema 

   SEVERO (2010) 

 
Direitos sociais dos jovens no Brasil: concepções e experiências 

BORELLI (2007) 
Harry Potter: Conexões Midiaticas, Produção E Circulação, 

Cenários Urbanos E Juvenis 

MASTROBERTI (2010) 
O mundo nas mãos do adolescente: entre Apolo e Dioniso, 

entre o eros e o caos 

ROCHA (2010) Formando Leitores na Sala de Aula 

NETA (2008) 
O Jovem (Não) Gosta De Ler Um Estudo Sobre A Relação 

Entre Juventude E Leitura 

MALHEIROS (2011) A ação social da cultura popular no texto para crianças 

OLIVEIRA; SILVA 

(2003) 

A Leitura Infanto-Juvenil Na Formação Do Leitor E Cidadão 

Crítico 

CARVALHO (2007) 
Jovens Leitores D´O Senhor dos Anéis: Produções Culturais, 

Saberes e Sociabilidades 

GARCIA (2009) A criança, O livro e o Gosto pela Leitura 

Fonte: BDTD (2011) 

A leitura do texto literário inicia um caminho rumo ao prazer. Prazer, este, identificado pela 

fantasia, curiosidade e mistério. Têm como meta fazer com que o leitor busque uma conexão 

da obra com sua vida, seu cotidiano, seus sentimentos. (OLIVEIRA, 2008). 

Sobre a função psicológica, Candido (1972) nos diz que, quando se pensa em uma função na 

literatura é a de agradar o homem que possui a necessidade de ficção e fantasia sendo ela 

individual ou coletiva e independe de idade, religião, educação e posição social. 

A leitura é entendida também como um hábito cultural, e através dessa linguagem pode 

ocorrer à representação dos pensamentos. A leitura é uma forma de ir além do texto, é uma 

forma dinâmica que permite a constituição e reintegração do leitor, baseado em seus próprios 

interesses. (PAVIANI, 2006)  

Diferente do que era antes, a leitura não parte mais de uma obrigação escolar, mas sim de uma 

busca de prazer, da curiosidade e uma adaptação de ideias que podem ser compartilhadas com 

outras pessoas que possuam o mesmo gosto. Neste sentido, os heróis ficcionais podem 

auxiliar na construção da identidade quando apontam situações de dificuldades vencidas, pois 

isto dá ao adolescente, a sensação de que poderá conseguir enfrentar suas dificuldades e sair-

se vitorioso delas. Partindo deste pressuposto, heróis ficcionais como Harry Potter podem ser 

considerados como referência, no sentido de que é um garoto com questões que os 

adolescentes vivenciam, já que a história começa com o herói ainda em busca de seu caminho. 
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Nos livros seguintes ele vai se encontrando e crescendo com os problemas reais de todo 

adolescente. (TORQUATO, 2009). 

O sistema que tem relação com o que o jovem gosta; seus sentimentos e crenças caracterizam 

uma atitude que é formada por três componentes: cognição, afeto e comportamento. O plano 

cognitivo está relacionado ao conhecimento consciente de determinado fato. O componente 

afetivo corresponde ao segmento emocional ou sentimental de uma atitude. Finalmente, a 

vertente comportamental está relacionada à intenção de comportar-se de determinada maneira 

com relação a alguém, alguma coisa ou evento. E entre a conscientização e a ação, 

necessariamente deverá estar presente o sentimento como elo de ligação. (COELHO, 2003). 

Os adolescentes estão em fase de conhecimento, consequentemente tornam-se volúveis, 

consumistas e individualistas. Nos tempos atuais é comum ouvir que o jovem é o futuro do 

país, são os que vão melhorar a sociedade, embora se coloque tantas características positivas 

como a energia, rebeldia, vitalidade e capacidade juvenil; ocorre uma limitação da 

competência critica da juventude, pois sugerem modos de comportamento, de expressão e 

ideais remetendo a uma sociedade padronizada, determinada e definida ideologicamente 

constituindo padrões consumistas. (CARDOSO; BATISTA, 2008). 

Método e Escolha da metodologia  

Em seu sentido mais geral, o método seria a ordem que se deve impor aos diferentes 

processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Em ciências, 

método o conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e 

demonstração da verdade (CERVO; BERVIAN, 2006, p.23.). 

Há dois tipos de metodologia: a quantitativa e a qualitativa. A pesquisa qualitativa é um 

método exploratório, no qual estimula os entrevistados a pensarem no conceito. A pesquisa é 

utilizada e quando a busca é para um entendimento geral. (DANTAS; CALVACANTE, 2006) 

Oliveira (2001) explica que o método quantitativo é a mensuração (quantificação) das 

opiniões e dados para buscar as informações; sem deixar de usar as técnicas estatísticas como 

porcentagem, por exemplo, até as de uso mais complexo, como coeficiente de correlação. 

Considerando-se os objetivos da pesquisa, foi escolhida metodologia quantitativa. O tipo de 

pesquisa escolhido é descritivo porque se trata de obter um instantâneo preciso de alguns 

aspectos do ambiente a ser pesquisado (RICHARDSON, 2007). 

Técnica de coleta de dados e Tipo de Pesquisa  
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Segundo Cervo e Bervian (2006) há várias maneiras de se coletar os dados, sendo que a 

escolha é determinada pelos objetivos da pesquisa. As formas de coletas são realizadas por 

meio de e-mail, correio, telefone e entrevistas pessoais. Tratando-se de pesquisa quantitativa, 

a coleta será pessoal, feita através de questionário estruturado, para o qual será realizado pré-

teste com pelo menos 10 jovens para verificação da lógica e compreensão das questões 

(RICHARDSON, 2007). O questionário será elaborado segundo os objetivos do estudo 

constando de dados demográficos (sexo, idade, escolaridade,...) além de escalas para medição 

de hábitos e atitudes.  

Amostragem 

É o processo de seleção de uma parcela de indivíduos de uma população de forma que as 

características deste conjunto possam ser estudadas através desta seleção. Os critérios de 

classificação de amostra em geral são divididos em: não probabilísticos (sujeito escolhido por 

determinados critério, pode ser por conveniência, por quotas ou por julgamento) e 

probabilísticos (em princípio, todos os sujeitos têm a mesma probabilidade de serem 

escolhidos, pode ser aleatória, sistemática ou por conglomerado). (RICHARDSON, 2007). 

Este trabalho utilizou uma amostra qualitativa por conveniência, usada quando se almeja obter 

informações de maneira rápida e barata. Foram entrevistadas dez pessoas das classes A/B.  

Principais resultados preliminares: Análise e interpretação  

Após a realização dos trabalhos de campo e tabulação dos dados foi realizada análise 

descritiva e por conglomerados de maneira a segmentar os jovens entrevistados por faixa 

etária, hábitos de leitura e atitudes. Admite-se como hipótese que existam neste segmento 

jovens com características bastante diferenciadas, que podem ser agrupados e que exigem 

comunicações e canais específicos para que o diálogo possa ser estabelecido. 

(RICHARDSON, 2007). 

Tabela 1- Perfil da amostra sexo  

A amostra foi composta por 10 respondentes distribuídos 50% homens e 50% mulheres, 

conforme tabela abaixo:  

Perfil da amostra sexo  (NA) 

Feminino  5 

Masculino  5 

Total  10 
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NA- números absolutos, o numero de respondentes não e suficiente para cálculo de 

percentuais.   

 

Tabela 2 - Perfil da amostra idade  

Conforme tabela abaixo a amostra foi distribuída por meio das idades dos respondentes, entre 

os dez entrevistados, cinco são maiores de 20 anos. 

Perfil da amostra idade (NA) 

Ate 15 1 

Ate 18 3 

Ate 20 1 

Mais de 20  5 

Total  10 

 

Hábitos de leitura  

Com relação aos hábitos de leitura seis dos entrevistados lêem diariamente, e os outros quatro 

lêem semanalmente e mensalmente. Entretanto, o costume de ir à biblioteca é baixo, pois 

somente um entrevistado vai à biblioteca diariamente, enquanto um nunca vai à biblioteca. 

Ainda sim, três vão semanalmente e mensalmente e dois entrevistados vão raramente.  Na 

questão sobre o costume de ir à livraria, dos dez entrevistados cinco vão mensalmente, 

enquanto um vai diariamente, três semanalmente e um entrevistado nunca vai à livraria. 

Tabela 3- Hábitos de leitura  

Hábitos de leitura  NA NA NA NA NA 

Costuma ler   Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

6 3 1   

Costuma ir à 

biblioteca  

Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

1 3 3 2 1 

Costuma ir à 

livraria 

Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

1 3 5  1 

 

Preferência por gênero  
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Para a amostra de preferência de gênero, para os entrevistados o gênero favorito é aventura 

que ficou na primeira posição. Em segundo lugar ficção é o gênero preferido dos 

entrevistados e em seguida romance e na quarta posição um empate entre suspense e comédia. 

Tabela 4 - Preferência por gênero  

Gênero 

preferido 

NA NA NA NA NA 

Gênero  Aventura Suspense Romance Ficção Comédia 

7 1 4 6 1 

 

Primeiro livro lido da série Harry Potter 

O primeiro livro da série Harry Potter é a Pedra Filosofal, logo entre os dez entrevistados 

nove leram o primeiro livro, embora um tenha lido primeiro o segundo livro da série e outro 

entrevistado começou a ler dois livros diferentes ao ―mesmo tempo‖. 

Tabela 5 - Primeiro livro lido da série Harry Potter 

Livro NA 

Harry Potter e a Pedra Filosofal 9 

Harry Potter e a Câmera Secreta 1 

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban - 

Harry Potter e o Cálice de Fogo 1 

Harry Potter e a Ordem da Fênix - 

Harry Potter e o Enigma do Príncipe  - 

Harry Potter e as Relíquias da Morte - 

 

Identificação com o personagem da série Harry Potter 

Apesar de a série girar em torno de Harry Potter, não é o personagem com que os dez 

entrevistados mais se identificam, e sim a melhor amiga do personagem central, Hermione 

Granger, personagem que se caracteriza pela inteligência, disciplina, curiosidade e por ser a 

filha de um casal que é não são bruxos. 

Tabela 6 – Identificação com o personagem da série Harry Potter 

Personagens NA 

Hermione Granger 5 

Luna Lovegood 3 

Fred Weasley 3 

Neville Longbottom 3 

Aberforth Dumbledore 1 

Alvus Dumbledore 2 
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Dobby 2 

Harry Potter 2 

Jorge Weasley 2 

Lilian Evans-Potter 1 

Minerva McGonagall 2 

Remo Lupin 1 

Rony Weasley 2 

Severus Snape 1 

Sirius Black 1 

Tonks 1 

Vitor Krum 1 

 

Mudanças de vida 

Para a maior parte dos entrevistados, através da leitura de Harry Potter passaram a ter mais 

cultura e experiências em suas vidas. Embora, o convívio social não tenha afetado a maioria 

dos respondentes. 

Tabela 7 – Mudanças de vida 

Mudanças de vida NA 

Cultura 8 

Experiência 7 

Criei hábitos de leitura 5 

Conheci mais pessoas 5 

Personalidade 3 

Vou ao cinema 2 

Rendimento escolar 2 

Converso mais 1 

Perca da timidez 1 

Sociável 1 

 

Mudança nos hábitos do dia a dia 

Para os nove entrevistados, Harry Potter não mudou a forma de se vestirem, embora para um 

respondente a série influenciasse de forma positiva a mudança. Ainda, através da série nove 

respondentes conheceram pessoas por que elas liam Harry Potter e ainda seis entrevistados 

fazem parte de fã-clubes sobre Harry Potter. 

Tabela 8 – Mudança nos hábitos do dia a dia 

Vestimentas NA 

SIM 1 

NÂO 9 

Pessoas NA 
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SIM 9 

NÂO 1 

Fã-Clubes NA 

SIM 6 

NÂO 4 

 

Produtos- Extensão da marca Harry Potter 

Na próxima tabela, fica evidente o consumo por objetos que tenham relação com a série de 

Harry Potter, os entrevistados, em sua maioria, adquiriram os filmes da série e objetos como 

Bottons para serem inseridos em mochilas ou até mesmo roupas. 

Tabela 9 – Produtos Extensão da marca Harry Potter 

Produtos NA 

Filmes 8 

Bottons 6 

Jogos 5 

Uniforme 5 

Correntes 3 

Bolsas 2 

Cards 2 

Bonecos 1 

Pôster 1 

Revistas 1 

Óculos - 

 

Conclusões  

A partir dos resultados analisados pode- se concluir que a leitura é um hábito gradual entre os 

entrevistados, pois alguns têm o maior hábito de leitura, embora não vá a bibliotecas, por 

exemplo. Ainda, é possível observar que o hábito de leitura entre os entrevistados são aqueles 

que têm idade maior de 20 anos, o que torna possível concluir que esses respondentes através 

de Harry Potter criaram o maior hábito de leitura através da série.  

Harry Potter foi publicado em 1997, então a maior parte dos nossos entrevistados cresceu com 

Harry Potter, pois a idade faz com que identifiquemos essa característica, mesmo não 

perguntado nas entrevistas a idade com que começaram a ler Harry Potter. Isso prova, que a 

principal limitação é que a mostra não representa o universo e que ainda é necessário 

pesquisar e questionar mais sobre o projeto de pesquisa.  
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O livro do gênero aventura é o mais procurado entre os entrevistados, isso mostra que o 

gênero influencia na escolha e  que incentivam a leitura, assim como os livros de ficção, 

gênero que foi assinalado por seis pessoas. 

Assim, como há uma identificação com um tipo de gênero, há identificação com os 

personagens da história, e dessa forma podemos concluir que a partir dessa identificação há 

uma influência no comportamento dos entrevistados mesmo que seja de uma forma positiva, 

seja comprando algum objeto que tenha relação com a saga ou por fazer parte de um fã-clube. 

E ainda, a saga proporcionou maior cultura aos leitores e uma experiência de vida. 

O presente estudo é patê de um projeto maior de PIBIC e se trata de dados preliminares para 

ajudar a compreender a relação entre leitura e comportamento, para que possa medir a 

importância da leitura na sociedade, mesmo que no Brasil não tenha os maiores índices de 

leitura, seja por causa do baixo grau de alfabetização ou por falta de incentivo tanto do 

governo ou familiar. 
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Resumo 

 

Este trabalho concentra-se no estudo da disciplina de Ensino Religioso na escola pública no 

Brasil, visando compreender os discursos, trajetórias, percalços e novos horizontes no espaço 

escolar à luz da legislação federal. A trajetória histórica de constituição de nossa nação, traz 

suas marcas na abordagem de um modelo de Ensino Religioso presente na 

contemporaneidade de nossas escolas, através da presença da religião oficial no Estado 

brasileiro, quando Colônia, Império e concomitante na República em suas primeiras décadas. 

Essa mesma trajetória, obteve como conquistas na década de 90, legislações e ementas de 

nossa Constituição, como também de políticas públicas das secretarias estaduais de educação 

para um melhor desempenho do Ensino Religioso frente à diversidade cultural e o pluralismo 

religioso presente em nossa sociedade.  

 

Palavras-chave: Ensino religioso; escola pública; diversidade cultural e religiosa. 

 

 A educação constitui a vida de renovação e, ao mesmo tempo, a afirmação da 

possibilidade do o homem agir efetivamente com vista à sua salvação e deixar de sofrer um 

destino estranho. Ou seja, finalmente, a possibilidade de trabalhar em prol de uma reforma 

integral das coisas. 

A formulação na linguagem da utopia do interesse da educação não deve fazer 

esquecer o significado político desta diligência de Comenius. A Didática Checa, cuja 

elaboração Comenius iniciara em 1628, era uma resposta simultaneamente teológica e política 

à Nova Constituição de 1627 que, para além da instauração do catolicismo como religião 

oficial, punha o alemão ao mesmo nível do checo(ou seja, tentava reprimir o checo) e 

reintroduzir em grande medida o ensino do latim nas escolas, quer fosse compreendido pelos 

alunos ou não. 

A pedagogia de Comenius não é apenas uma filosofia da educação; é antes, a auto-

reflexão da prática numa teoria que não se limita a um saber exclusivamente formal para 

formular em abstrato, princípios passíveis de remediar a anarquia das receitas e dos preceitos. 

Os princípios ético-religiosos e a prática do ensino são as duas fontes do pensamento 

de Comenius. Por mais forte que seja a vontade de produzir as condições de um regresso 
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efetivo ao paraíso, não deixa de se tratar de experimentar no real e de contar com ele para 

tomar em consideração o realismo pedagógico. 

Com a Didática Magna, Comenius confessava, pela primeira vez, a ambição de criar 

uma ciência da educação baseada num método, em conformidade com o espírito de um século 

que procurava unidade do saber num método que garantisse e a firmasse. 

A Didática Magna foi talvez, neste sentido, o discurso do método da pedagogia, a  

revolução teórica que fez passar esta arte antiga para o nível invejável de uma ciência segura 

do seu método e dos seus resultados. Uma verdadeira ciência da educação não é uma outra 

filosofia da educação, nem sequer um conjunto de reflexões desligadas e circunstanciais sobre 

o mesmo objeto, mas antes uma teoria prática consciente dos seus fins e seus métodos. 

Comenius formula na Didática Magna, problemas que não podem ser resolvidos senão 

no campo da pedagogia. Por exemplo: Como funciona uma aula? Como ensinar uma língua a 

uma criança tomando em linha de conta as suas fases de desenvolvimento e de 

amadurecimento? 

A insistência nestas questões na obra de Comenius pressupõe a tomada de consciência 

e a delimitação de um campo que não fora nunca isolado como tal anteriormente, fosse qual 

fosse a riqueza das  reflexões sobre a educação que os filósofos deixaram. A arte da arte de 

ensinar, tornar-se uma ciência sistemática, consciente do seu objetivo e baseada num método 

que Comenius pretendia único e universal.  

Neste sentido, cabe à pedagogia e ao Ensino Religioso como disciplina, resolver seus 

problemas específicos, ao mesmo tempo que remete para a teologia tudo aquilo que diz 

respeito às questões mais elevadas do sentido da educação e do seu fim: formar o homem. E é 

nessa finalidade, que reside a contribuição do Ensino Religioso como disciplina nas escolas 

públicas, em sua presença e contribuição político-pedagógica. 

Seu papel disciplinar consiste em nortear os valores morais, a justiça, a piedade, etc. 

no educando no espaço escolar. A ideia de uma reforma da educação não deriva de motivos 

exclusivamente pedagógicos, seja qual for a importância que se atribua à experiência de 

Comenius neste domínio. Esta ideia mergulha as suas raízes muito mais profundamente na 

consciência da desventura da humanidade européia, cativa das trevas deste labirinto do 

mundo, da sua errância e do seu exílio sem fim no exterior do paraíso(CAULY, 1995, p.181). 

O homem, tal como Comenius o vê através da dolorosa experiência do seu povo, é o 

ser sem mundo, sem pertenças, sem pátria que chega mesmo a duvidar da possibilidade de 

salvação. E dessa forma, são os nossos desencantamentos de nossas práticas pedagógicas do 
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Ensino Religioso. Marcadas por um desenraizar-se de identidades particulares à cultura de 

nossos educandos, transmitindo-lhes muitas vezes, um instrumental religioso, sem pertenças 

de identidade para com os sujeitos escolares e da comunidade. 

A tarefa pedagógica encontra aqui a sua justificação última: constituir a única 

possibilidade que resta ao homem de retificar aquilo que estava invertido. O invertido no 

Ensino Religioso, como disciplina, está talvez, presente na nossa relação histórica de nosso 

Brasil como trajetória cultural de formação de seus sujeitos, desconectada da contribuição 

religiosa em seus valores, que estamos transmitindo aos nossos alunos. 

Em outras palavras, falamos de um catolicismo e protestantismo presente em nossa 

cultura social, mas pouco ou quase nada, mencionamos acerca das contribuições culturais e 

religiosas para nossa sociedade no que tange à cultura afro-indígena e de religiões orientais, 

recém-chegadas pelo mundo globalizado em que estamos inseridos.  

No célebre lema de Comenius, ensinar tudo a todos, princípio universal do pedagogo, 

ao transmitir conteúdos dentro da realidade aos nossos educandos, está o nosso desafio, em 

imprimir em suas mentes e corações, um conhecimento cultural naquilo que os cerceia, e os 

tateia em suas realidades e vivências familiares de práticas religiosas, culturais e sociais; essa 

ação, já seria um grande avanço em nosso ambiente escolar, por permitir aguçar e despertar a 

formação desse sujeito para integração e inclusão social, em meio a um pluralismo religioso 

em nossa cultura brasileira nos dias contemporâneos. 

A educação só tem sentido através desta dialética teológica da corrupção e da 

regeneração, pela qual a possibilidade de salvação só oferece àquele que chegou ao fundo do 

abismo. Essa fala, permite inserir aqui, indagações acerca de como certos discursos 

pedagógicos tentam abolir lições de ética e Ensino Religioso em nossas escolas públicas, 

erradicando toda forma de abordar acerca da existência de um Ser transcendente, e ao se 

depararem com a crise moral que se instala nas escolas, tornam-se deslocados em suas ações, 

por estarem desprovidos de referenciais e marcos teóricos para elementos de justiça, paz e 

cidadania.  

Onde buscar tais referenciais teóricos para a piedade, valores morais e cidadania, se 

não por disciplinas como estas em nossas escolas? Por que abolir de nosso espaço escolar, 

essa fala necessária, se podemos somar esforços disciplinares, na construção de nossos 

educandos com esse perfil comeniano? 

É por essa razão que a sua reforma(Ensino Religioso) será a re-forma de toda a 

humanidade; pois não consideramos aqui, uma abordagem confessional proselitista em sala de 
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aula, pelo contrário, mas colocamos à disposição o capital cultural presente em nossa 

sociedade, seja nos municípios, estados e nação, conforme sua pertença, localização e 

realidades culturais.  

Como tal, essa reforma necessária na prática do Ensino Religioso como proposta e 

conteúdo, tem, na Didática Magna, respostas para uma prática pedagógica voltada mais para 

essa essência: dispor o homem para realizar a sua essência ao lutar contra todas as forças que 

o diminuem e rebaixam infinitamente em relação àquilo que ele pode e deve ser. 

A educação é o único remédio para a corrupção do homem num 

mundo que não é o mais do que o palco da violência e da crueldade, a 

inversão infernal da condição paradisíaca que ele está destinado a 

reencontrar. O amor e o ódio converteram-se em ódio mútuo, guerra e 

carnificina; a justiça tornou-se iniqüidade e violência, opressão e 

roubo. Face a esta inversão dramática das perspectivas, de que O 

labirinto do mundo havia projetado a imagem infernal, a Didática 

Magna, vinte anos depois, surge como o caminho do regresso e da 

restituição desse paraíso eterno, onde a perfeição será integralmente 

encontrada após a queda(Advertência). Como se a história, após ter 

vagueado nas trevas do contra-senso, encontrasse um sentido n círculo 

que traz regresso daquilo que estava na origem e a subida gloriosa em 

direção à luz. A educação é a vida deste renascimento que Comenius 

quer considerar como o método universal para atingir a 

salvação(CAULY, 1995, p.182). 

 Acredito que após uma exposição histórica da trajetória da disciplina de Ensino 

Religioso, juntamente com uma análise do clássico comeniano (Didática Magna), é chegado 

o momento de apontarmos considerações importantes no avanço da presente pesquisa, 

distinguindo dessa maneira, alguns pontos importantes a serem considerados. 

 Fica evidente  por toda a leitura da obra aqui referendada, que Comenius tinha a 

educação como um caminho para a salvação, não apenas de uma alma corrompida pelo 

pecado
136

, como para utilizar-se do ser pedagógico para redimir esse homem através de 

valores morais, éticos e piedosos. Esse elemento une à proposta de um Ensino Religioso 

voltada para re-formar essa alma humana corrompida pelas barbáries de nossa sociedade em 

seus valores corrompidos, e que encontram eco de esperança nessa proposta  comeniana: 

Bem aventurado aquele que sai do útero materno com os membros 

bem formados; mil vezes bem-aventurado aquele que deixar esta vida 

com a alma limpa[...] Deve-se estudar apenas o que tenha 

inquestionável utilidade nesta vida e na futura, aliás, sobretudo na 

futura(de fato, nesta terra, como adverte Jerônimo, é preciso estudas 

as coisas cujo conhecimento se perpetuará nos céus. Se houver 

necessidade(como de fato há) de dar aos jovens noções sobre todas as 
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coisas úteis também para esta vida, que sejam tais que não obstem à 

vida eterna e produzam sólidos frutos na vida presente (COMENIUS, 

2002,p.52,185). 

 Um outro aspecto presente na Didática Magna é a menção de preparar nossos 

educandos na presente disciplina para o transcendente. Os que se preocupam com os 

fenômenos da religião afirmam que o homem é naturaliter religiosus e que a religião aparece 

como uma constante dos seres humanos, de suas vidas, em todas as épocas. Ao se ignorar a 

religião, ignora-se a totalidade do homem, pois sua relação com o Transcendente ou a 

ausência dessa  relação é tão importante quanto seus aspectos afetivos, racionais e 

comportamentais(RODRIGUES,2009,p.15). Como diz Croatto(2001), ―Sobre a base da 

vivência humana, ou melhor, em suas raízes, insere-se a experiência religiosa‖. 

A escola é chamada para abrir caminhos, dirimir dúvidas, exercitar as aptidões para o 

bem, a verdade, a justiça e também, abrir espaço para a busca de respostas aos 

questionamentos existenciais. Essa busca pelo Transcendente é um paradigma existencial 

presente em nossa bagagem pedagógica, e a disciplina de Ensino Religioso pode proporcionar 

tal desafio em sala de aula, mediante as trajetórias e vivências dessa busca por  parte de seus 

sujeitos. 

Como área de conhecimento, o Ensino Religioso propõe facilitar a compreensão das 

formas que exprimem o Transcendente na superação da finitude humana e que determinam o 

processo histórico da humanidade(RODRIGUES, 2009,p.26). 

Buscar o Transcendente implica restaurar uma relação fragmentada: sagrado x 

humano. Esse viés humano corrompido, tem na educação um meio para ser redimido desse 

gênero corrompido, e assim, a escola e seus sujeitos nas palavras de Comenius em sua 

introdução à Didática Magna: 

Que dádiva maior e melhor podemos oferecer ao Estado senão educar 

e cultivar a juventude?[...] Dar uma formação correta à juventude é 

mais difícil que expugnar Tróia, diz Cícero[...]Por isso peço aos meus 

leitores, ou melhor, em nome da salvação do gênero humano[...] É 

necessário então concluir: se for preciso curar a corrupção do gênero 

humano, é preciso fazê-lo sobretudo por meio de uma atenta e 

prudente educação da juventude, assim como quem quer restaurar um 

jardim(COMENIUS, 2002, p.14,15,29). 

 Comenius é possivelmente o mentor de uma democratização escolar no início da 

modernidade, quando tal termo ainda não era utilizado. Esse conceito de uma democracia 

escolar implica como  resgate de nossa pesquisa, a supremacia de elencar todas as vivências e 

trajetórias religiosas de educandos e educadores, com o fim de construir nossa identidade 

mais profunda, de um pluralismo religioso característico de nossa constituição como nacão. 
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  A democracia para o Ensino Religioso não apaga ou dissolve as identidades num 

denominador comum,  nem tampouco intenta abdicar de suas convicções, ou trocar a sua fé 

pela do outro com quem dialoga, mas, exige ,em sua base a tolerância, buscando um consenso 

elementar sobre as premissas fundamentais da vida e convivência humanas, a fim de prestar 

um diálogo e um melhor serviço à humanidade. 

 A Didática Magna  tem como proposta uma educação voltada para à Instrução, Moral 

e Piedade. Esses três conceitos didáticos são necessários para o currículo escolar e suas 

respectivas disciplinas. Entretanto, abordamos aqui, quais disciplinas têm cumprido essa 

finalidade em nosso espaço escolar, e quais disciplinas curriculares têm sido trabalhados para 

o ensino desses valores morais e éticos? Identificamos aqui, a disciplina de Ensino Religioso, 

e também, a Filosofia, como pontes de esperança para tal proposta aos nossos educandos.  

O Ensino Religioso necessita estar voltado para a busca de respostas 

às questões vitais, a fim de que possam contribuir para a organização 

de um sentido mais profundo e radical da existência; para o 

favorecimento e o desenvolvimento de relações comprometidas do ser 

humano consigo mesmo, com os outros, com o mundo que lhe é 

incompreensível, com o transcendente; para o desenvolvimento e a 

formação integral da pessoa de forma intuitiva, consciente, crítica, 

comunitária, participativa e comprometida com a realidade social, 

política e econômica, de sorte que se apresente como agente da 

história e construtora de uma sociedade mais justa, fraterna e 

solidária(OLIVEIRA, 2007,p.162). 

 No Ensino Religioso esse saber é expresso pelo currículo organizado na perspectiva 

das relações do ser humano consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com o 

Transcendente. 

 Essa busca moral e de uma educação buscando religar esse homem caído ao Criador, é 

possível de observar na obra O labirinto do mundo e o paraíso do coração
137

(Comenius). 

Nessa obra, a proposta de Comenius é apresentar uma metáfora sensível e de grande beleza 

estética, sobre um peregrino que sai para conhecer o mundo e vai se deparando com a vaidade 

humana, as máscaras sociais, as instituições apodrecidas e corruptas da terra e vai cada vez 

mais se desiludindo com o mundo. Até que ouve uma voz que o chama para dentro de si e aí 

tem um encontro espiritual que o faz voltar ao mundo com uma nova perspectiva: o de 

transformá-lo! 

                                                 
137

 O Labirinto do mundo e o paraíso do coração, publicada em língua portuguesa pela 

Editora Comenius em 1917,  tradução de Francisco Valdomiro Lorenz. Fonte: 

<http://loja.editoracomenius.com.br/comenius/labirinto-do-mundo-e-o-paraiso-do-corac-o-

o.html>, Acesso em 11/05/2011, às 22h25. 

http://loja.editoracomenius.com.br/comenius/labirinto-do-mundo-e-o-paraiso-do-corac-o-o.html
http://loja.editoracomenius.com.br/comenius/labirinto-do-mundo-e-o-paraiso-do-corac-o-o.html
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 A contribuição da Didática Magna como um clássico, permite-nos interagir na história 

contemporânea em um diálogo com os conflitos vivenciados por Comenius à luz de nossa 

contemporaneidade. A disputa e os conflitos internos na Igreja daquele recorte histórico, 

como também seus interesses políticos, não são diferentes de nossos dias. A discussão de uma 

tendência para um formato de Ensino Religioso em uma Constituição de Estado laico, com 

um viés para a defesa de símbolos, personagens e discursos pedagógicos com um viés cristão, 

também presente  nos livros didáticos para benefícios de tais grupos em detrimentos de 

grupos afro-indígenas, fazem-nos enxergar  tais paralelos e querelas nesses espaços. 

 A própria trajetória pessoal de Comenius diante dos ditames da Igreja com seus  

tentáculos na esfera política e econômica daquela época, norteando em mentes e corações dos 

povos uma cristandade homogeneizada, está em paralelo de embates da liberdade religiosa e à 

garantia de igualdade de representação das diversas comunidades religiosas no espaço escolar, 

além da própria proteção do caráter laico do Estado(DINIZ, 2010,p.53). 

 O ódio religioso que perpassava àquela geração, também não difere da indiferença, do 

preconceito estampado em nossas escolas, suficiente para gerar ódio, quando de nossas 

escolhas pedagógicas, ao aplicar dogmas de uma fé confessional, abordagem das maiorias dos 

grupos religiosos representados, em detrimento das minorias não representadas, ou sequer, 

citadas. 

 Elementos como desigualdade social, cultural e econômica já presentes  no universo 

escolar, somados à injustiça e  ausência de liberdade religiosa, consolidam nas mentes um 

lugar propício para uma arena de símbolos religiosos na disciplina de Ensino 

Religioso(quando não articulada em seus bastidores), legitimando assim, suas idiossincrasias, 

e por conseguinte, seu distanciamento, sem diálogo e sem frutos de paz e cidadania como 

resultados esperados 

 Em Comenius, temos o célebre lema, ensinar tudo a todos, objetivando o direito de 

todos os homens ao saber. Esse saber integral, também inclui a formação moral, de virtudes e 

piedade característicos a todas as religiões. 

 Esse direito a todos, também implica na contribuição de todas as falas e discursos 

pedagógicos acerca do sagrado, mediante as vivências de seus sujeitos, com o propósito de 

evitar cerceamento de um grupo hegemônico, como também, do direito que temos como 

educandos de dialogar acerca do binômio, cultura e religião, entendendo que ambas se fazem 

necessárias, em particular quando da trajetória cultural pluralista de nosso país, que nos 

resultou em uma diversidade religiosa como consequência. 
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Por esse prisma, o Estado deve ser não apenas o facilitador desse processo disciplinar 

em abrir caminhos via Constituição, mas traçar uma proposição de parâmetros curriculares 

nacionais específicos a essa disciplina, mediado pelo patrimônio cultural de seu povo, com 

suas raízes, pertenças e identidade própria. 

Aquele que deveria zelar pelo patrimônio de seu povo, cultivando essa identidade 

religiosa pluralista, não apenas omite-se na regulação de um parâmetro específico para a 

escola pública, como se utiliza de alianças com grupos religiosos outrora dominantes ou a 

caminho disso, para engendrar nesse espaço escolar público, elementos de cunho 

confessional, ou ainda, de um proselitismo regado ao preconceito demonstrado nos livros 

didáticos, conforme pesquisas aqui demonstradas através da pesquisadora da UnB. 

Um ponto importante em toda pesquisa de resgate biográfico e de clássicos, está na 

análise de algumas pertenças e marcos de sua trajetória de vida e formação. Na Didática 

Magna, temos muito claro a menção da religiosidade característica de Comenius, através das 

citações bíblicas com suas metáforas para fins pedagógicos na construção do currículo escolar 

– seu objetivo e finalidade. 

 É essa pertença religiosa em Comenius, através da Unidade dos Irmãos
138

, que nos 

permite enxergar a necessidade de professores e alunos na disciplina do Ensino Religioso 

trazerem para diálogo suas raízes religiosas expressas em seus pais e familiares, experiências 

com o Sagrado e comunidade de fé, para fins de diagnóstico de nossa sociedade, em uma 

perspectiva de promoção da vida em contextos de autonomia e liberdade religiosa. 

No mesmo resgate do clássico, encontramos em intrínseco paralelo com os dias atuais, 

o substantivo guerra, como antítese da paz tão sonhada em Comenius, onde seus críticos, o 

têm, com uma proposta utópica e desvinculada de uma realidade que jamais poder-se-ia ser 

construída. 

 A Guerra dos Trinta Anos, experimentada pelos patrícios de Comenius e  toda uma 

Europa tomada por disputas políticas e econômicas, aliada a um Sacro Império em divisão 

interna e externa nas perdas de seus súditos e patrimônio material, conduz-nos também tal 

como Comenius, a uma Didática Magna, que muito antes de instrumentalizar e dispor-nos 

ferramentas de uma melhor educação na construção de uma paz universal, outorgaria-nos um 

manual de esperança de que dias melhores estão por vir, e este guia(manual) nos conduzirá 

em segurança. 

                                                 
138

 Unitas Fratrum(Unidade dos Irmãos), vindo a constituir a Igreja dos Morávios. 
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Sua proposta era que, ainda que sua partida da esfera dos homens, não permitisse 

voltar à terra de seus pais, ao menos, uma obra como essa(Didática Magna), permitiria 

preparar uma geração para o retorno geográfico e espiritual no resgate de sua própria 

identidade, perdida diante de uma peregrinação marcada por décadas de anos. 

Assim também, reside nossa contribuição no espaço escolar, quando da inserção 

devida e bem aplicada por mestres incumbidos de aplicar esse manual curricular do Ensino 

Religioso, no resgate de nossa tradição e patrimônio cultural / religioso em nossas escolas 

públicas. Será mais que uma ―utopia‖, uma possível realidade a ser trilhada. Para isso, temos 

que reconhecer nossas posturas acadêmicas dotadas de um legalismo confessional e de um 

etnocentrismo militante, com práticas pedagógicas, mais de cunho proselitista, que promotor 

do enraizamento cultural na  identidade de seus educandos. 

Uma influência da Reforma Protestante que chegou por tradição religiosa na trajetória 

de Comenius, está na livre interpretação dos textos religiosos. Essa é uma caraterística 

peculiar dos reformadores protestantes para com os católicos do século XVII. Essa 

particularidade é  por conseguinte um pressuposto epistemológico na vida de Comenius, 

sendo aplicada em sua obra Didática Magna, quando ele propõe para o espaço escolar, uma 

oficina de homens, onde se constitui ali, o exercício da autonomia e da liberdade de 

expressão. 

Comenius,  tinha como proposta pedagógica permitir o aluno aprender a partir de sua 

vivência em articulação com a natureza, adquirindo sua própria subjetividade, nomeando, 

conceituando e dialogando com os demais acerca da realidade como ela por si só se apresenta.  

 É na liberdade religiosa que está o desdobramento da diversidade religiosa que 

experimentamos como brasileiros. O sentimento popular de que no fim qualquer caminho 

religioso leva a Deus instaura uma necessidade vigilante de que nossas práticas pedagógicas 

no Ensino Religioso sejam pautadas pelo direito à diferença, pelo direito da crítica e da 

autocrítica religiosa, e sobretudo, pela liberdade religiosa(SCHULTZ, 2009,p.20). 

Conhecer as diferentes faces da diversidade religiosa no Brasil, conjugar Deus de 

tantos e diversos meios, e conjugar a dimensão espiritual do conhecimento no Ensino 

Religioso são práticas que alinham-se mais com a emenda feita ao Artigo 33 de nossa 

Constituição citada no capítulo um da presente pesquisa. 

Os sujeitos que chegam à escola são profundamente diferentes, 

não por suas origens socioculturais, pelos seus ideais, por seus 

territórios e territorialidades, mas também por suas referências 

identitárias, seus gostos, interesses e necessidades 

diferenciadas[...] A cultura escolar, portanto, seleciona traços 
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identitários potencialmente desejáveis e, a partir dessa definição, 

premia alguns e silencia/ignora outros. Uma grande parte do 

tempo escolar é empregada em estabelecer rotinas, manter a 

ordem e o controle, modelar não só as dimensões cognitivas, 

mas também os comportamentos, atitudes e relações com o 

corpo, com seus pares e entornos(CECCHETTI, 2009,p.35). 

 

 Também a dimensão dos sujeitos escolares constitui-se pela complexidade das tramas 

e relações tecidas cotidianamente por educandos e educadores. Cada um carrega em si, 

trajetórias de conflitos, transgressões, acordos, apropriações, resistências, 

culturas,experiências, crenças, memórias e identidades, que criam e recriam cotidianamente a 

cultura de cada escola(CECCHETTI, 2009,p.36). Dessa forma, a presença dos livros didáticos 

para o Ensino Religioso, deve estar atenta a essa  realidade pragmática e particular de cada 

escola. 

 Nesse cenário de manifestações e representações do fenômeno religioso estão 

presentes na cultura da escola, elementos que demarcam a sua história pessoal e suas posições 

identitárias. O cuidado desse currículo escolar para tal disciplina aqui estudada, estar em 

evitar tentativas de invisibilização, demonização e preconceitos perante algumas identidades 

religiosas. Deve-se estar atento que o reconhecimento desse fenômeno religioso múltiplo e 

pluralista não se restringe apenas aos educandos, mas também aos seus educadores. 

 Por ausência de uma regulamentação por parte do Estado e fiscalização junto às 

secretarias estaduais de educação, que hoje, têm autonomia para regular e normatizar suas 

propostas, desvinculadas de uma proposta de âmbito nacional, é possível de notificar que 

junto ao currículo oficial adotado pela maioria das escolas públicas e por grande parte dos 

professores é marcado por ausências de estudos e discussões sobre o fenômeno religioso, 

religião e cultura em sua relação, de modo científico e socialmente observável. 

 Nesse sentido, a diversidade  religiosa e a fiscalização do fenômeno religioso como 

proposta curricular, devem ser tratados pelo Estado, pelos currículos escolares, professores e 

alunos com propriedade e conhecimento. Não pode estar restrito a uma mera inclusão da 

expressão dessa diversidade religiosa aqui estabelecida em nossa cultura, mas também, de 

atitudes que reconheçam as identidades nas suas diferenças, pautadas no diálogo e encontro 

com as diferentes expressões. 

 A sala de aula  enquanto ambiente constituído pela diversidade, abriga um universo 

heterogêneo, plural e em movimento constante, em que cada aluno é singular, com uma 

identidade originada de seu grupo social(GILZ, 2009 apud ROMANOWSKI, 2006, p.121). 
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 Quando extraímos da Didática Magna, aqui citados no capítulo 3(p.45), os 

fundamentos da natureza para aprender e ensinar, apontamos nessa reflexão para fechamento 

de nossas considerações os pontos V e IX. O primeiro estabelece que a  natureza inicia suas 

obras pelo mais interno, isto é, o primeiro que deverá formar-se nos educandos é o 

entendimento do que o rodeia, lhe cerca: a memória, a língua e as mãos. É essa memória 

cultural, essa linguagem simbólica e discursiva de uma matriz religiosa de formação familiar, 

com suas habilidades e vivências(mãos), que deve-se levar em consideração em sala de aula. 

 O último fundamento aqui selecionado estabelece a natureza como agente diligente na 

eliminação do todo que nos é prejudicial. Para Comenius, não convém que os alunos tenham 

demasiado livros, quando estes não apontam a realidade que os cerca. Que os poucos livros 

que tenham se ocupem de coisas fundamentais. Esses pontos fundamentais não podem de 

forma alguma registrar tais injustiças, desigualdades e preconceitos etnocêntricos, conforme 

vistos no capítulo dois dessa pesquisa. 

 A disciplina de Ensino Religioso deve caracterizar-se, ainda, como agente promotor de 

práticas que favoreçam relações interpessoais mais humanas e fraternas para cultivar a 

esperança de um mundo melhor aqui e agora, ajudando dessa forma o ser humano a 

encontrar-se consigo mesmo, e a comprometer-se com a sociedade, conscientizando-se de ser 

parte de um todo. 

 Uma contribuição dessa pesquisa reside em identificar posturas identificadas por 

pesquisadores nessa área de estudo do fenômeno religioso em nossas escolas públicas, diante 

da formação e capacitação docente para essa disciplina. Ancoramo-nos na obra do 

pesquisador Gilz(2009), que pontua na sua publicação um ponto chave de toda a discussão 

acerca dessa capacitação docente x livro didático. 

 Algumas considerações finais em sua obra, demonstram uma linha bastante próxima 

ao argumento de Comenius, quando da aproximação de uma prática pedagógica próxima da 

realidade de nossos educandos nos espaços escolares. 

 Um posicionamento com um material didático de Ensino Religioso dado à abordagem 

dos conhecimentos oriundos do fenômeno religioso, à sensibilização do aluno para a 

dimensão sacra da vida, consonância legislativa, respeito à diversidade, estímulo e iniciação à 

pesquisa foram pontos considerados, como importantes para um melhor avanço da realidade 

da presente disciplina para os próximos anos. 

 Se nos dias de Comenius, uma nova linguagem e uma nova forma ou método foram 

―descobertos‖ ou ―revelados‖ via Orbus Pictus para crianças e jovens, como o primeiro livro 
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com imagens voltado para crianças retratando a realidade dessas crianças, é possível também, 

pensar em práticas pedagógicas para o Ensino Religioso utilizando-se de instrumentais que 

estão disponíveis aos nossos educandos. 

 Um exemplo disso é valer-se da parceria entre cinema e Ensino Religioso, elencando 

filmes que tratam desse tema e seus desdobramentos em respectivas cultuas e paíse, tanto 

política, econômica e socialmente. O fenômeno religioso dessa forma, aplica uma tomada de 

consciência em sala de aula, e exigirá desses sujeitos um posicionamento coerente com a veia 

democrática, e não individualmente no viés de uma religião confessional. 

 Da mesma forma é a análise da música, seja em sua letra ou melodia, que conduz 

reações e manifestações do sagrado em sala de aula. Algumas músicas manifestas em nossa 

realidade cultural, podem se tornar novas abordagens dessas práticas, buscando identificar o 

elemento sagrado e suas relações com os outros e o ser Transcendente que é invocado em suas 

letras. 

 Uma das questões tratadas na Didática Magna proposta por Comenius, residia na 

prática pedagógica, onde nossos alunos estivessem ávidos pelas descobertas do saber, e 

menos enfadonhos diante de aulas longas e cansativas, suas palavras confirmam isso: 

Para que servem as coisas supérfluas? A quem aproveita aprender as 

coisas que não proporcionam vantagem alguma a quem as sabe, nem 

prejuízo a quem não sabe[...]Nossa breve vida é tão cheia de 

compromissos que é possível ficarmos totalmente ocupados sem 

perder nem mesmo um minuto em bisbilhotices. A escola tem a 

missão de ocupar os jovens só com coisas sérias[...]Antes de se iniciar 

qualquer estudo, deve-se despertar um profundo amor nos estudantes, 

procurando atraí-los por meio da importância, da utilidade e do 

encanto do tema tratado[...]Portanto, no futuro será preciso remover 

todos esses empecilhos e atrasos, utilizando apenas aquilo que leve 

diretamente à meta, sem delongas, ou seja(segundo voz comum), sem 

usar muitos meios quando bastarem pouco para atingir o 

objetivo(COMENIUS,2002, p.185,187,206). 

  

 O professor de Ensino Religioso será diferente de outras áreas do saber, porque além 

do saber de seu campo específico como conteúdo existente, precisa buscar a melhor 

metodologia para adequar-se em sala de aula às diversidades de trajetórias distintas em seus 

respectivos alunos, como ter consciência como docente de sua própria religiosidade, sempre 

presente em seu fazer pedagógico. 

 Boa parte dessa metodologia a ser aplicada, além de um livro didático que possa ser 

adotado, necessitará também de um acréscimo de ―folhinhas‖ em anexo, para incluir aquilo 
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que saiu ontem ou a semana passada no jornal, na revista, no site, no twitter, utilizando-se dos 

recursos midiáticos dos eventos cotidianos que nos cercam. 

 Em uma prática interdisciplinar, o campo do fenômeno religioso insere-se no campo 

das Ciências da Religião buscando construir esse conhecimento presente nas manifestaçõe do 

numinoso, do sagrado e da vivência da fé, nunca centrado na fé pessoal e expressa na 

religiosidade de um único sujeito. 

 Não podemos desconsiderar que na formação do cidadão e seu processo educativo está 

presente a dimensão religiosa enquanto constitutiva do indivíduo e da sociedade. Na visão de 

Paulo Freire(1996), é assumir a religião, não como dogma ou um discurso elitista das massas 

religiosas, mas como um dado a ser conhecido, como parte da apreensão da realidade, da 

formação do sujeito e da responsabilidade para com a sociedade. 

 O fenômeno religioso não pode ser reduzido a um fato cultural, enquadrando em um 

campo específico desse saber, seja, pela Ciencias da Religião ou Filosofia da Religião. Há 

uma experiência com o sagrado, um universo espiritual, que essas ciências não abarcam. E 

aqui, reside o desafio do Ensino Religioso como disciplina: construir cientificamente 

caminhos e materiais para um agir educativo cidadão.  

Prendo-me às palavras de Paulo Freire(1996), em tomar consciência de que educar 

exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, exige uma docência com 

discência, exige respeito aos saberes dos educandos em suas trajetórias de vida e vivências 

religiosas, e na junção dessas forças, construímos um ser coletivo que está em processo de 

formação, em uma verdadeira conscientização de inacabamento.  

 É nesse inacabamento, que ao lidarmos com uma disciplina de formação do ser, 

repensando seus atos e tradições religiosas, não podemos inferir em mero conhecimento geral 

como componente curricular, mas tratar de um campo que lida com questões existenciais, e 

por ser existencial, renova-se, toma novos ressignificados, construindo em sala de aula uma 

relação de perguntas e resposta,s elaboradas com atenção e profundidade, não mais numa 

corrente positivista de se afirmar certas falas no viés confessional. 

 Para coerência com a  realidade vista nesses quinze anos, o Ensino Religioso é um 

patrimônio curricular adquirido em uma conjuntura política e social de nosso país, que 

naquele momento procurou resgatar a relação da cultura, religião e educação como saberes 

necessários para formação de nossos educandos. 

 Nossa tese de que o mesmo Estado que aprovou e constituiu atribuições para o 

exercício da presente disciplina na escola pública, seja suficientemente capaz de zelar por esse 
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patrimônio cultural resgatado: as múltiplas trajetórias religiosas de nossa diversidade cultural 

existente e emergente naqueles que pisaram nosso solo brasileiro em sua gênese. 

 A liberdade religiosa e de crença que é respeitada em seus cidadãos e alunos no espaço 

escolar, não pode ser confundida com a urgente necessidade de exigir de que o próprio Estado 

como mantenedor desse patrimônio, constitua através de orgãos competentes da União, 

políticas e parâmetros de uma matriz curricular para o Ensino Religioso que sejam seguidas 

como modelo para construir e reelaborar as regionais e estaduais, mediante suas diferenças e 

particularidades. 

 Não é suficiente apresentar ou abordar diversas religiões a partir de um ponto de vista 

específico. A justiça religiosa pressupõe, segundo Diniz(2010), a igualdade discursiva para 

todos os grupos. Se o Estado permite essa diversidade religiosa sem proselitismo conforme o 

Artigo 33, mas não fiscaliza essas práticas via secretarias estaduais da educação, como 

também nos livros didáticos adotados, capacitação e formação docente, teremos nos próximos 

anos desafios maiores a serem enfrentados, tal qual ocorre com trâmites judiciários no Estado 

do Rio de Janeiro, por permitir uma linha confessional na escola pública. 

 Caso o Estado não posicione-se para essa ação regulamentadora e mantenedora de um 

patrimônio cultural e religioso que nos é de identidade definindo propostas curriculares claras 

com políticas de igualdade e justiça  religiosa em um pluralismo religioso, a própria laicidade 

do Estado brasileiro estará comprometida. 

 Esses assuntos aqui tratados de uma forma acadêmica e política, parecem solicitar 

frentes de ações que, articuladas entre si, venham provocar a criação e a implantação de um 

modelo de Ensino Religioso autônomo epistemológica e curricularmente. 

 É preciso definir uma ação de monitoramento das práticas de Ensino Religioso em 

nível nacional, assumindo normas nacionais para as licenciaturas voltadas para esse campo 

específico. Novas proposições no campo acadêmico devem ser elencadas partindo de 

fundamentos teóricos, tal qual, buscamos identificar esse embate disciplinar na Didática 

Magna de Comenius, sobretudo nas instituições que já se dedicam ao estudo da religião e do 

fenômeno religioso. 

Por fim, faz-se necessário uma ação na esfera governamental em busca da 

normatização da formação do docente para o Ensino Religioso. Nesse discurso, Comenius 

conclui em sua Didática Magna, alguns apelos que se alinham a essas considerações: 

Acredito que ninguém, depois de examinar e refletir atentamente 

sobre estes assuntos, deixará de perceber que condição feliz seria a 

dos reinos e dos Estados se fossem criadas escolas tais quais as que 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

498 

 

desejamos. Falta acrescentar o que deve ser feito para que as teorias 

não continuem sendo apenas teorias, mas possam ser postas em 

prática[...] Entre esses obstáculos, consideremos alguns: em primeiro 

lugar, a falta de pessoas metódicas, capazes de dirigir escolas onde 

quer que estas se encontrem, com os sólidos resultados que 

perseguimos[...] lamentando-se de que em quase todos os lugares lhe 

está faltando uma única coisa: homens capazes de ensiná-la aos 

jovens(COMENIUS,2002, p.370-371). 

  

 Dessa maneira, cabe ao Estado regulamentar o conteúdo religioso a ser abordado em 

sala de aula na escola pública, respeitando todos esses pontos aqui tratados, preservando a 

laicidade, através de seus agentes de representação do Estado na sala de aula: nossos 

docentes. São eles merecedores de uma regulamentação federal que priorize essa formação 

em uma licenciatura específica, voltada para esse saber, e que essa licenciatura abra espaços 

para concursos e legitimação desses docentes que se esmeraram para ministrar com maestria 

uma abordagem tão necessária à valorização de nosso patrimônio cultural e escolar. 

 Acredito que o tema tratado tem muito a avançar, em questões particulares de análises 

empíricas quanto à realidade de nossas unidades federativas com suas respectivas políticas 

educacionais para  tal disciplina, no que tange a essas discussões aqui abordadas. Todavia, 

vejo como novo horizonte, a possibilidade de marcos legais e normativos que não venham 

ferir nossas conquistas democráticas como brasileiros nos últimos trinta anos, e curricular 

para o Ensino Religioso nos últimos quinze anos. 
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RESUMO 

 

O presente estudo é uma análise do pós-feminismo pop da cantora Lady Gaga, sob o prisma 

do seguinte questionamento: a estética gagaísta é um novo modo de rebelar as massas de 

mulheres subjugadas? A avaliação aqui exposta visa uma possível resposta, ao apresentar os 

elementos da videografia de Lady Gaga que transparecem e fortalecem os valores feministas, 

ao mesmo tempo, que evidencia os dilemas das correntes pós-feministas quanto às questões 

de gênero e cultura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lady gaga; pós-feminismo; estética gagaísta; gênero; cultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente proposta de estudo é produto de uma inquietação gerada pela filósofa Marcia 

Tiburi em seu artigo para a Revista Cult, no qual ao analisar o pós-feminismo pop da cantora 

Lady Gaga, ela se pergunta se a estética gagaísta é um novo modo de rebelar as massas de 

mulheres subjugadas. A análise aqui exposta visa uma possível resposta para tal questão e ao 

mesmo tempo evidenciar os dilemas das correntes pós-feministas quanto às questões de 

gênero e cultura. 

Primeiramente, é necessário realizar uma breve explanação sobre os novos caminhos e lutas 

que o movimento feminista tem debatido. Em seguida, conhecer uma personalidade que nesse 

cenário guia uma possível estética pós-feminista. Por fim, evidenciar os elementos da 

videografia de Lady Gaga que transparecem e fortalecem tais valores. 

Alguns alertas são válidos de serem realizados a respeito desse estudo cultural e de gênero. O 

pós-feminismo é uma teorização ainda em questionamento, um conceito dado a partir de 

observações que ditam uma nova forma de luta e visibilidade feminista diferente das mulheres 

pioneiras, que prezavam por um duelo binário de gênero e que ao evidenciar como elas foram 

subjugadas ao longo da história conquistaram o direito à jornada trabalhista, à representação 

política e à liberdade sexual e corporal. A grande revolução do século XX, motor das 

transformações das ideias de família e de papel social de gênero, agora trava conflitos em 
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perspectivas delimitadas (identidades femininas, aborto, prostituição, violência sexual e 

doméstica, integração entre maternidade e vida profissional) e dialoga sobre a própria atuação 

como movimento social. 

O vínculo de Lady Gaga com essa perspectiva de luta feminista estaria na suavização das 

questões de gênero para o campo simbólico, o conflito de signos e ideias, para garantir a 

permanência histórica das concepções e representações das mulheres no século XXI e, 

principalmente, dos novos papéis do masculino diante disso. Tal análise, não implica em um 

questionamento da qualidade da sua produção cultural, mas a crença de que assumidamente 

como produto-ídolo da indústria cultural de massa, que hipnotiza, sua obra traz uma reflexão 

estética e moral que não pode ser ignorada, muito menos desdenhada. 

 

DILEMAS DO PÓS-FEMINISMO 

É impossível não classificar o século XX como o período da contracultura, dos confrontos 

pelo fim da homogeneização, dentro desse cenário, já é possível dizer que a revolução 

feminista é um dos fenômenos mais marcantes desse período da história. Uma revolução que 

deu início ao processo de feminilização das esferas públicas sociais e culturais - o mundo vem 

se tornando mais feminino, libertário e solidário. 

Ao realizar um panorama sobre as questões contemporâneas do feminismo e as batalhas de 

como esse se projeta para o mundo, confronta-se com a ideia de pós-feminismo. O conceito 

implica a visão da ―instauração de novas configurações nas problematizações e nas relações 

que se travam no interior desse movimento, quando um determinado patamar de 

reconhecimento social das questões femininas foi atingido‖ (RAGO, p. 1). 

O pós-feminismo não implica na crença do fim das mobilizações de gênero, como se todas as 

lutas das mulheres tivessem sido sanadas e consagradas, pelo contrário, denota que há limites 

e impasses na prática e no pensar feminista. 

O movimento feminista se encontra em um estágio de avaliação de suas conquistas e avanços, 

ao mesmo tempo, que busca novas frentes de atuação de prática e de discursos. Em busca de 

novas reflexões pós-feministas que resultarão em novas sensibilidades e imaginários sociais 

para a vida cotidiana e no combate as desqualificações e humilhações que as mulheres são 

submetidas em sua vida pública e privada. 

Dentre as inúmeras críticas do feminismo, o olhar e perspectivas de mundo masculinas foram 

duramente confrontadas pelas mulheres. A partir da organização feminista, nasceu uma crítica 

e luta ao sujeito social liberal, burguês e machista. Uma denúncia e combate que implicou na 
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elevação da categoria social da mulher igual a do homem, sendo, em última instância, sujeito 

universal capaz de enfrentar seu inimigo e opressor masculino. 

A figura feminina se masculinizou na esfera pública para enfrentar com o mesmo poder seu 

opressor. Uma atitude necessária que garantiu inúmeras conquistas de direitos e visibilidades 

sociais, mas que, porém sacrificou as múltiplas identidades do gênero feminino. Um método 

de desconstrução de si e do outro, em prol da universalização do olhares e das perspectivas 

femininas de mundo. 

Agora, as correntes pós-feministas anseiam pelo que sacrificaram. Buscam o resgate das 

múltiplas identidades de ser exercer e ser da feminilidade e, de certa forma, a transformação 

da masculinidade. A ordem masculina de mundo não dá lugar a uma ordem feminina, mas a 

de sujeitos libertários sexuais, distantes das representações patriarcalistas e machistas de 

mundo. 

As tentativas das feministas para construir um sujeito político 

feminista universal, buscando uma base comum entre as mulheres, 

receberam críticas das feministas negras e latino-americanas, das 

feministas dos países de Terceiro Mundo e das ex-colônias e das 

feministas lésbicas. Trata-se da crítica ao feminismo branco ou 

dominante, colocando em questão ‗o que é ser mulher‘ e denunciando 

que a unidade entre as mulheres também é excludente, opressora e 

dominante. Coloca-se em questão, portanto, as discussões sobre 

identidade (MARIANO, 2005, p. 489) 

Um estímulo às novas formas de feminilidade e masculinidade. A nova crítica feminista 

integra a ‗mulher independente‘ com a ‗mãe e esposa pós-moderna‘, impõe a necessidade dos 

homens discutirem seu papel social e as identidades masculinas. Por fim, o pós-feminismo 

anseia pelo debate das diferenças e o fim do sujeito social universal homem, branco, 

heterossexual e proprietário sem negar a militância histórica feminista, só apontando novos 

caminhos, teorias e estéticas. 

 

DE STEFANI JOANNE A LADY GAGA 

Stefani Joanne Angelina Germanotta é uma estadunidense que nasceu em Nova York em 

1986, filha mais velha de um casal ítalo-americano, no cenário atual, é considerada uma das 

mais promissoras e bem sucedidas artistas da pop culture, chamada pelo nome artístico de 

Lady Gaga. 

Seu talento musical teve início precoce, aos quatro anos de idade, quando começou a tocar 

piano, já aos treze, escreveu sua primeira canção. Germanotta frequentou um convento aos 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

505 

 

onze anos e uma escola privada confeccionalmente católica apostólica romana, onde foi uma 

dedicada atriz de musicais. Era estudiosa e determinada, mas também insegura por se sentir 

estranha, nesse período, a jovem sofreu com o bullying. 

Aos dezessete anos, ingressou na Escola de Arte Tisch (Tisch School of Arts) da 

Universidade de Nova York, começando seus estudos sobre arte e música, onde aprendeu 

elementos de artes plásticas, moda, religião e organização sócio-política. 

Nesse estágio, Gaga já se apresentava em bares e casas de show do sudoeste da cidade de 

Nova York e se diferenciava por ter uma veia performática. Ela frequentava o contexto das 

gravadoras na época, no qual o produtor musical, Rob Fusari comparou seu vocal ao de 

Freddie Mercury e a apelidou de Lady Gaga, em referência a música da banda Queen, Radio 

GaGa. 

A cantora em pouco tempo adotou o nome e assinou um contrato com a Streamline Records, 

um selo da gravadora Interscope Records. Onde produziu várias faixas musicais para outros 

artistas pop. Seu sucesso veio com a descoberta de seu talento performático e criativo pelo 

cantor Akon, que convenceu o presidente da gravadora Kon Live Distribution. Era o início da 

estética gagaísta e da ascensão da cantora. 

 

INOVAÇÃO E ESTÉTICA PÓS-FEMINISTA 

Lady Gaga construiu sua ascensão como fenômeno midiático ao inovar na conceitualização 

da sua arte, da sua estética e do seu corpo performático. Ao pensar que sua consolidação 

como cantora no cenário pop só poderia se dar pela criação de uma personagem, com 

narrativas e discursos feministas, políticos, sexuais e de identidade, com um mundo próprio 

de hiper-realidade. Criação proveniente de intrínsecas sensações de deslocamento da infância 

e juventude e pela sua bagagem cultural. 

A genialidade da estética gagaísta foi formada pela criação de um universo alternativo, no 

qual voluntariamente os fãs são agraciados pelo carinho de uma ―mãe-monstro‖, que vê 

potencial em suas crias, os little monsters, como se autodenominam os seguidores de Gaga. 

Primeiramente, a inovação da cantora está presente na ideia e desenvolvimento de uma 

persona, um recorte dos fragmentos e referências de personalidades como o cantor David 

Bowie, a banda Queen e artistas pop dos anos 1980, como Cyndi Lauper, Cher, Madonna e 

Michael Jackson. Artistas inovadores e de extravagância que rompiam os padrões culturais de 

seus contextos. Ideia seguida por Gaga: 

A representação da persona de Lady Gaga é marcada por um 

posicionamento político que nega o lugar do hegemônico na 
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constituição da aparência, sexualidade e política. No theatrum mundi 

da mídia contemporânea, as representações subversivas como Lady 

Gaga significam a quebra de valores estruturantes para as relações 

sociais contemporâneas (narcisismo e o hedonismo), ao mesmo 

tempo, essas representações nos impõem novas formas de 

identificação e enunciação contra-hegemônica (SANCHES, p. 07, 

2010). 

Gaga agregou em suas produções aspectos teatrais, da moda e das artes plásticas, idealizando 

seu figurino, suas apresentações e suas músicas. Para os críticos, essa visão pós-moderna de 

desconstrução e reconstrução em algo novo, com marcas claras de intertextualidade, tornou a 

cantora responsável pela renovação da música pop atual: 

A obra da jovem Lady Gaga não é objeto descartável como a maioria 

das mercadorias promovidas no contexto da indústria e do mercado 

cultural. Se nos detivermos em sua música, em sua dança ou em sua 

imagem isoladamente, não entenderemos o todo da mercadoria. 

Portanto, é preciso estar atento à performance que ela realiza. A 

apreciação disto que devemos hoje chamar de obra-produto ou 

produto-obra (TIBURI, 2010). 

A estética gagaísta e sua representação formalizaram videoclipes de discussões sociais, 

políticas e sexuais sobre o monstro da fama, o amor cruel, a atuação feminina, a ambiguidade 

do corpo. Gaga consolidou rapidamente uma poética/estética da subversão por meio da 

agregação de diferentes expressões artísticas (dadaísmo/ surrealismo/ pop art e mais). 

Lady Gaga rompeu as fronteiras epistemológicas da arte pós-moderna, modelando uma 

performatividade simbólica e uma ficção acolhedora aos fãs (CAVALCANTE e 

REBOUÇAS, 2011). Estes são como ela, estranhos em um universo cultural de 

padronizações, uma nova geração de subversivos artísticos e simbólicos que rompem as 

matrizes morais da sociedade ao serem acariciados por uma figura maternal, como Gaga, que 

se diz monstruosa, mas perfeita da forma que é. 

O seu desenvolvimento como ídolo pop se deu pela visibilidade de identidades assujeitadas 

socialmente e pelo discurso estético de autoaceitação. Gaga participa ativamente de ações 

sociais do movimento LGBT norte-americano e de campanhas antidifamação e 

antidiscriminação. 

Sua face feminista também contribuiu para a magnetização de críticas, elogios e olhares para 

a cantora. Sua liberdade com seu corpo, sua independência dos homens e suas declarações 

sobre sexo, gênero e prática dão forma ao seu papel de artista pós-feminista. 

The Fame, álbum de 2008, foi a obra que deu visibilidade a cantora. É um convite ao mundo 

da fama com músicas que abordam o estilo de vida de celebridades, dinheiro, luxo, beleza, 
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drogas e sexo. The Fame Monster, de 2009, vai além ao abordar as obsessões, o amor doentio 

e a vingança. É a exibição da fama como um ser perverso. Gaga usou o monstro da fama ao 

seu favor, ao convidar seus fãs a um contato com essa realidade. Ela dominou a criatura e 

virou um ídolo pop. 

Born This Way, de 2011, a mais nova obra, vem romper novas barreiras nesse universo da 

cantora. Gaga fez um álbum sobre uma nova geração, que caminha para a glória, lida com o 

amor e com o perdão e que se aceita da forma como nasceu. É uma produção para os fãs e 

sobre os fãs. 

Ao analisar a videografia de algumas músicas desses álbuns de Gaga é possível notar as faces 

pós-feministas que ela assume. Ao construir as narrativas de The Fame e The Fame Monster, 

vamos verificar as seguintes mulheres e valores anunciados pela estética gagaísta: 

 Paparazzi 

Em uma narrativa de sete minutos e trinta e oito segundos, Gaga apresenta o monstro da fama 

que a persegue e que ela se alimenta para dar visibilidade a sua arte. A mulher e o homem 

protagonistas da história vivenciam a mesma situação da mídia e das celebridades, isto é, 

nutrem um vínculo de amor e ódio. 

 

A fama leva o casal a uma situação de violência, na qual ele a torna inválida após um acidente 

envolvendo uma queda, em seguida, uma vingança dessa mulher reprimida vem à tona de 

forma inesperada. Ela se torna capaz de assassinar e o envenena. É um vídeo deboche da 

guerra dos sexos, a binariedade entre ambos é um fetiche negativo do feminismo que deverá 
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ser ultrapassado. Mulheres e homens vivenciam na contemporaneidade um vínculo de 

perseguição e aversão, segundo Gaga. 

 Bad Romance 

O quinto single de Gaga foi o responsável pela sua consolidação na indústria musical. Ela, 

com esse videoclipe, tornou-se um barulho alto e incômodo, ou seja, uma nova voz que não se 

deixaria ser ignorada. Aqui, a mensagem a ser interpretada é a do amor-doença, o amor 

romântico enquanto discurso que subjugou as mulheres nos últimos três séculos. 

A música fala de uma pessoa que clama pelos horrores do amor. Ao longo de seu discurso 

audiovisual, Gaga vive a dicotomia de um anjo e um demônio acentuando arte, sensualidade e 

monstruosidade. Isso tudo ao usar a linguagem do branco e do vazio para transmitir terror, 

logo, mostra-se como uma artista visionária. 

 

Abusando do futurismo, Gaga é uma bailarina sensual que junto de suas dançarinas-

alienígenas faz o elogio do corpo obrigado a se erotizar diante de um grupo de homens. A 

estética pós-feminista equipara o amor romântico com o amor-doença, por isso, o desfecho da 

narrativa é a contemplação do noivo cadáver que Lady Gaga acabou de queimar sobre sua 

cama de núpcias. A obra é um elogio-ironia ao romance maldito que todos têm, desejam e se 

esquivam. Esse amor burguês é significado nessa produção como tráfico de pessoas. 

 Telephone 
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Em Telephone, a estética gagaísta traz a questão da cumplicidade feminina. Elemento que 

agrada o feminismo, já que representa a força da aliança entre mulheres que em última 

instância ameaça os homens. ―A estética eleita é a da lésbica e da pin-up. Ambas criminosas. 

A primeira por ser uma forma de vida feminina que dispensa os homens, a segunda por 

ameaçá-los com uma estética da captura‖ (TIBURI, 2010). 

Gaga é uma ex-presidiária que assim que liberta se une a Beyoncé em prol da morte do amor-

doença, por meio novamente do envenenamento. A comida é usada como arma pelas 

mulheres, aquilo que sempre foi associado a elas, já que pelos clássicos papéis de gênero elas 

são as responsáveis por nutrir o homem e seus filhos. Em suma, é uma ruptura com a ordem 

doméstica. 

 Alejandro 

Nesse curta-metragem em formato de videoclipe, Gaga traz como premissa o fato que a 

revolução masculina terá forte atuação da mulher. Feministas que se masculinizaram nas 

mudanças sociais das esferas industriais, políticas e familiares do século passado agora devem 

ajudar a discutir a feminilização dos homens. 

A obra sendo uma homenagem aos homossexuais não deve ser compreendida como restrita ao 

universo da quebra da heteronormatividade, Gaga tenta adentrar em um relacionamento 

homoerótico ao longo da história, mas outras narrativas são contadas ao longo do vídeo. 

Primeiramente, Lady Gaga assume o papel de duas mulheres ao longo da trama. Uma rainha 

militar e uma freira. Duas instituições clássicas, conservadoras e masculinas serão 

fragmentadas nessa brincadeira gagaísta – o exército e a igreja. Em um cenário sombrio e de 

destruição, em referência aos períodos de regimes totalitários como o nazismo e o stalinismo, 
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a rainha militar não vê seus soldados como o que são, ela prova minutos depois que eles são 

figuras passíveis de sua dominação. Gaga toma a posição de homem pelas suas vestimentas ao 

longo do clipe e chega a simular sexo homossexual com os soldados-dançarinos que aparecem 

de calcinha e salto alto expressando prazer. 

 

Enquanto isso, a freira de túnica vermelha julga, depois é despida, dando simbolismo a 

laicidade que será responsável pela quebra de tabus da Igreja diante dos papéis sociais do 

feminino e do masculino, a espiritualidade que recrimina, acusa e é preconceituosa é destruída 

no final.  

Gaga mistura os gêneros ao colocar seus soldados em uma passarela desfilando de forma 

feminina e se posicionar como a figura masculina entre eles, logo, a cantora se caracteriza 

como uma defensora de um movimento pós-feminista. 

 

Nos videoclipes de Born This Way, Gaga trabalha com o aprofundamento das crenças de seus 

vídeos anteriores, ao refletir as seguintes figuras pós-feministas: 

 Born This Way 

Com referências a Madonna e Michael Jackson, Matrix, 2001: Uma Odisséia no Espaço 

(Kubrick) e Vertigo – um Corpo que Cai (Hitchcock), Lady Gaga produziu um videoclipe 

sobre o nascimento de uma nova raça dentro da humanidade, livre de preconceitos, 

julgamentos, com imensa liberdade. Ela anuncia o nascimento dessa nova raça com o 
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Manifesto of Mother Monster. Gaga constrói uma utopia de mundo que abraça inúmeras 

identidades. 

 

A maior imagem feminina desse vídeo é a sua atuação como deusa-mãe. Uma espécie de 

Virgem Maria e Shiva, pronta para construir um universo em que a dinâmica bem versus mal 

existe, mas pelo direito a escolha. Gaga defende nessa produção todas as formas de amor e de 

se exercer a sexualidade. Ela deseja ser uma deusa-mãe nesse processo de consolidação das 

revoluções sexuais da década de 1960.  

 Judas 

Flertando com o blasfêmico, Gaga dá mais um passo em sua estética pós-feminista. Ela brinca 

nessa produção com três grandes símbolos da arte e da religião: Jesus, Maria Madalena e 

Judas. Ela assume o papel de um dos maiores símbolos femininos da cristandade. As 

mulheres simbolicamente foram divididas em santas e pecadoras. Do lado das pecadoras estão 

Eva e Maria Madalena, essa construção social é um alerta dos homens, em seu universo 

patriarcal, contra a imagem do feminino. 
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Gaga se assume como Maria Madalena na tentativa de realizar uma desmistificação do papel 

social da mulher. Em uma narrativa contemporânea de passagens bíblicas ela atribui um novo 

papel a Madalena, no mesmo nível dos outros apóstolos, ela é uma protetora de Cristo. Mas 

infelizmente, a tentativa é falha já que o amor maldito trai a mulher, Judas é alvo de um 

romance maldito por parte de Maria Madalena. O resultado é o apedrejamento dela por não 

ter cumprido sua função e por amar a pessoa errada. Gaga denuncia o fato das mulheres 

continuarem sendo vistas como pecadoras quando assumem seus amores ‗errados‘ na atual 

sociedade pós-revolução feminista. 

 Yoü and I 

O grande tema desse vídeo é o amor, tanto como mito quanto realidade. Nessa produção, 

Lady Gaga assume o papel de diversas figuras fantasiosas: uma mulher biônica, uma sereia, 

uma Frankenstein e por fim seu alter-ego, Jo Calderone. 

Trata-se de um videoclipe biográfico, mas que traz as questões da mecanização da vida com a 

mulher biônica; a fragilidade e dependência para existência com a sereia; e com a 

Frankenstein, o ser moldado pelo outro, biologicamente modificado. Faces do amor romântico 

já denunciado por Gaga. 
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A figura mais atrativa do vídeo é Jo Calderone, dando um novo sentido teatral a Gaga. Além 

de ser uma interpretação dos homens com quem se relacionou, ele é um recado para as 

mulheres, é como se ela dissesse, claramente, "nós, mulheres, não precisamos de mais 

ninguém. Somos nossos próprios homens". 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lady Gaga é uma artista nova no cenário pop, com um forte senso estético e de arte e elo com 

seus fãs. Ela é um produto da indústria cultural, um fetiche, mas que ao utilizar tal indústria 

ao seu favor, para fama e lucratividade atrela sua estética militante de discursos sociais e 

políticos de minorias sociais. 

Seu maior desafio é o da manutenção de sua trajetória. Com novas fusões do universo 

imaginário com o real, em narrativas performáticas nos seus álbuns, videoclipes, shows e 

vestimentas. Ela enfrentará novos desafios criativos e o modo como ela lidará com isso será a 

chave da sua vivência e consolidação no mercado musical. Porém, como artista já se mostra 

completa pela amplitude simbólica e de valores, o que nos faz crer que sua atuação como 

empreendedora de uma estética pós-feminista continuará a ser subversiva e brilhante. Logo, é 

uma guia de uma possível estética e moral pós-feminista pelo vínculo de luta nas questões de 

gênero com o campo simbólico, construindo assim a permanência histórica das concepções e 

representações das mulheres revolucionárias pós-contracultura. Logo, estimulando novas 

formas de feminilidade e masculinidade contra hegemônicas. 

Gaga em suas duas obras se mostra capaz de uma trajetória de libertação das massas de 

mulheres e homens subjugados pela sexualidade, está, portanto, na vanguarda das revoluções 

sexuais ainda a serem travadas ao longo do século XXI. Ela continuará soando aos 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

514 

 

conservadores como uma esquizofrênica, quando faz um trabalho de autorização do direito ao 

prazer e as multifaces da identidade humana. 
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Cruzamento de dados do antigo DEOPS e de instituições européias revela detalhes das 

imigrações portuguesa e italiana no Brasil: atuação da mulher libertária no trabalho, no 

jornalismo, na arte e na cultura brasileira. 

 

 

Ines M. Minardi
141

 

Rosana Schwartz
142

 

 

Resumo: Este artigo faz parte do Projeto internacional de pesquisa PROMACK, 

liderado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a Universidade Nova 

de Lisboa, Universidade do Porto, Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP, UNICSUL e 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, analisa documentos do Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social – DEOPS - Antiga Polícia Política, criada em São Paulo em 1924 e 

extinta no início de 1983, conjuntamente com os arquivos de Instituições Italianas e 

portuguesas. Possui o intuito de reconstruir a memória política no período de 1924 a 1945, 

privilegiando as ações de militantes imigrantes italianos e portugueses anarquistas, 

comunistas, socialistas e fascistas, e de agentes anônimos da história política e social do 

Brasil.  

 

Viver em São Paulo durante os anos 1920 era uma experiência multicultural. A cidade 

abrigava um elevado número de imigrantes de diversos países, pessoas que haviam deixado 

suas terras com a esperança de encontrar trabalho e melhores condições de vida. A maioria 

eram italianos e portugueses. Ao mesmo tempo em que um expressivo número desembarcava 

no Brasil – entre os anos 1870 e 1907, um total de 1.208.042 italianos entraram pelo Porto de 

Santos –, a cidade de São Paulo, com a fundação de centenas de fábricas dos mais variados 

segmentos, em 50 anos (de 1870 a 1920) se configurava como o carro-chefe da 

industrialização brasileira. A busca de uma sociedade mais justa, com o trabalho organizado 

pelos próprios trabalhadores, sem as instituições políticas que definem o Estado e contra o 

instituto da propriedade privada que gerava a  miséria aviltante da grande maioria, era uma 
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das utopias dos imigrantes anarquistas nessa época. Os libertários desejavam uma 

transformação completa da sociedade, com solidariedade, liberdade, fim da violência, das 

religiões, dos governos, dos parlamentos, das polícias, dos exércitos, de todas as instituições 

consideradas autoritárias. Entretanto, estas modificações não poderiam ser impostas pela 

violência, mas deveriam ser desejadas e alcançadas pela vontade dos homens e, aos 

anarquistas, caberia a tarefa de transformar os homens
143

. 

No Brasil, o movimento teve início com a imigração européia que desembarcou com 

tradições, valores culturais e determinação para definir sua própria identidade. O movimento 

operário em São Paulo, no fim do século XIX e início do século XX, não pode ser reduzido ao 

movimento anarquista, considerando-se que a experiência dos trabalhadores paulistas 

envolveu comportamentos e ideários políticos diferentes. Podem-se citar os anarquistas, os 

socialistas, mais tarde os comunistas e o sindicalismo revolucionário. Este último funcionou 

como um movimento operário autônomo em relação aos demais. Consistiu em uma evolução 

em defesa do sindicato, tido como o único órgão capaz, para garantir as conquistas dos 

trabalhadores. Defendeu a luta de classes, a autonomia operária associada à autonomia 

sindical e, sobretudo, a neutralidade política do sindicato. O critério para participar do 

sindicato, consistia em  ser trabalhador e não, socialista, anarquista, ou de qualquer outra 

tendência. Para os anarquistas, o sindicato era para ser combatido, ou instrumentalizado como 

espaço de propaganda anarquista que no futuro desapareceria juntamente com as instituições 

burguesas. Ao que se convencionou chamar anarco-sindicalismo ou sindicalismo libertário,  

o sindicato deveria ser o espaço da resistência e da luta pela 

emancipação social da classe trabalhadora. Representava para seus 

seguidores uma forma associativa de viver e de lutar...Para os 

adeptos de outras correntes anarquistas, no entanto, a associação do 

anarquismo e sindicalismo .era alvo de inúmeras polêmicas e 

discussões. Temia-se o rompimento de alguns preceitos básicos do 
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anarquismo, tais como a negação das lideranças e das hierarquias e o 

enfraquecimento da idéia de revolução diante das melhorias das 

condições de trabalho e de vida das classes trabalhadoras.
144

 

 

Enquanto os sindicalistas sonhavam com uma federação de sindicatos, os anarquistas 

idealizavam uma federação de indivíduos
145

.  

  Vários jornais operários foram fundados por grupos articulados de libertários e 

socialistas, com intuito de estimular a resistência nos locais de trabalho, fazendo denúncias de 

exploração e registros dos avanços e recuos na luta diária.  Em 1908, o único jornal libertário, 

em São Paulo, era o Terra Livre; nele, o redator esclareceu que o objetivo dos anarquistas no 

Brasil, era o despertar das consciências e não de  organização dos trabalhadores, visto que a  

nossa única organização possível é aquela que resulta da publicação de jornais. 
146

 

Alguns desses periódicos tornaram-se mais conhecidos e perduraram por mais tempo, 

mas todos refletiram o mesmo sonho: mudar a vida, transformando o universo do trabalho 

humilhante e embrutecido em um mundo, não só justo estimulante, como também feliz. Para 

alcançar o intento, as estratégias usadas iam da sabotagem de produção à destruição de 

equipamentos, quando não terminavam numa greve geral. Essa luta cotidiana, liderada pelos 

homens, contava inicialmente com a participação das trabalhadoras operárias, fascinadas 

pelos discursos libertários defensores dos direitos da mulher iguais aos do homem, do amor 

livre, da maternidade voluntária e de uma sociedade mais justa. 
147

  

Os anarquistas denunciaram a condição de subordinação e de exploração da mulher, 

propondo sua emancipação para libertá-la da força de um imaginário que alimentava a 
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moral cristã e os valores burgueses em ascensão, para que ela pudesse combatê-los e ajudar 

a superá-los.
148

 

Mesmo representando uma minoria, as mulheres eram combativas, participativas e se 

expunham em manifestações públicas ao lado dos homens. Entretanto, havia um número 

reduzido de prontuários policiais de mulheres, na participação feminina anarquista, explicável 

provavelmente por constituírem junto com as crianças, a maioria nas fábricas têxteis e por 

oferecerem dificuldades para serem organizadas. Em contrapartida, a sociedade burguesa 

tentava instituir novos hábitos e valores - no povo considerado incivilizado, imoral, sujo e 

promíscuo - a partir das fábricas, passando pela higienização das  moradias e dos papéis 

sociais: 

 a família nuclear, reservada, voltada sobre si mesma, instalada numa 

habitação  aconchegante, deveria exercer  uma sedução no espírito 

do trabalhador, integrando-o ao universo dos valores dominantes.
149

 

 

À nova mulher, estava reservado o sagrado papel de esposa devota, dona de casa 

impecável e mãe extremosa. Se rica, deveria ser educada e formada para as prendas 

domésticas; quando pobre, o trabalho fora de casa não deveria ultrapassar os limites impostos 

pela moralidade da burguesia que valorizava radicalmente a virgindade. 

Esse caldo social, se por um lado inibia os movimentos femininos, reduzindo o espaço 

público para sua atuação, principalmente o trabalho noturno considerado imoral, por outro, 

incentivou algumas ativistas a enveredar para política partidária e política sindical. O 

movimento feminista não se circunscreveu às operárias e trabalhadoras despreparadas; os 

poucos registros da época demonstram a participação de mulheres socialmente privilegiadas 

que deixaram assinaladas suas lutas em cartas, diários, livros, artigos, campanhas influentes 
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junto aos políticos, na busca de soluções para a disparidade de direitos entre os sexos
150

. A 

luta pelos direitos femininos contou com a participação do deputado Alcindo Guanabara, com 

um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, sobre a constituição da família 

brasileira, especificando o papel da mulher no matrimônio, declara: 

A família no Brasil como em muitos outros países, 

transformou-se apenas em uma exterioridade, uma forma qualquer, 

ou melhor, uma entidade puramente econômica. Na realidade ela 

desapareceu completamente. Numa sociedade em que cada pai de 

família pode ter e tem extraordinariamente uma ou mais famílias 

extralegais; na qual, quem não pode dar-se ao luxo de uma família 

extralegal procura os seus minutos de prazer às escondidas; na qual, 

qualquer  pessoa de espírito se sente no dever de criticar e lançar 

escárnios contra o matrimônio, o divórcio vem apenas arrombar 

portas abertas. A indissolubilidade matrimonial não existe, já 

desapareceu.
151

 

 

Antecipando a luta de décadas do senador Nélson Carneiro, autor do projeto para 

aprovação do divórcio. Ainda que a motivação básica da burguesia e do proletariado num 

primeiro momento pareça similar, a análise à distância nos remete à luta por demandas 

diferentes; as operárias eram impelidas por condições aviltantes e desumanas de trabalho, 

enquanto as mulheres da classe socialmente favorecida, ligadas à Revista Feminina, buscavam 

o direito político e o de poder ocupar o espaço público com  oportunidades iguais às dos 

homens.
152

 

A condição de opressão da mulher em geral foi tema da imprensa anarquista por 

jornalistas, escritoras e educadoras que se destacaram pela atuação em defesa da causa 

feminina.  No início do século XX, Ernestina Lesina, anarquista, dedicada à defesa das 

mulheres operárias, foi uma das fundadoras do jornal operário Anima Vita em São Paulo. 

Considerada uma brilhante oradora junto aos trabalhadores, defendeu a emancipação das 
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mulheres e da classe operária.  Participou da formação da Associação de Costureiras de 

Sacos, em 1906, lutando pela redução da jornada de trabalho e pela organização sindical. Este 

fato de as mulheres trabalhadoras terem tido um papel decisivo nas greves de 1901 a 1917, 

denunciando os maus tratos e exploração das costureiras e têxteis, foi digno de registro. Outra 

mulher de destaque na luta dos trabalhadores foi Maria Lopes; operária paulista, juntamente 

com outras anarquistas, como Teresa Carini e Teresa Fabri, assinaram, em 1906, um 

Manifesto às Trabalhadoras de São Paulo, publicado no jornal anarquista A Terra Livre, 

incentivando as costureiras a denunciarem as condições degradantes de vida, as longas 

jornadas de trabalho e os baixos salários.
153

  Das mais familiares, foi Olga Benário, ativista 

comunista alemã, nascida em Munique, em 1908; presa algumas vezes em seu país, refugiou-

se em Moscou onde conheceu Luis Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do 

qual se tornou companheira mais tarde. Em 1934, veio para o Brasil com Prestes, com 

orientação do partido, para zelar por sua segurança. O Partido organizou a Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), como movimento antifascista que, a partir 1935, promoveu revoltas e 

levantes armados. Com a repressão ao Movimento, ambos foram presos, Olga grávida foi 

deportada para a Alemanha e entregue aos nazistas. Na prisão de Berlim, teve a filha Anita 

Leocárdia, salva por uma campanha internacional liderada pela avó Leocárdia Prestes, que 

passou a cuidar da neta a partir dos quatorze meses.  Olga percorreu diversos campos de 

concentração, sendo morta em 1942.
154

 

  As feministas que mais se destacaram, no exercício de conscientização da mulher de 

todas as classes, por organizar palestras, cursos educativos e a fundação da Federação 

Internacional Feminina, foram: Maria Lacerda de Moura, Josefina Stefani Bertacchi, Matilde 

Grassi, Maria de Oliveira, Maria S. Soares, dentre outras.  Propuseram a emancipação do 
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papel da mulher na sociedade, para a transformação da realidade cotidiana. Ao rebater as 

concepções masculinas sobre a inferioridade biológica da mulher, Maria Lacerda de Moura 

afirmou que a mulher não nasceu exclusivamente para ser mãe, para o lar, para brincar com 

o homem, para diverti-lo, 
155

  

enquanto Matilde Grassi propôs instrução à mulher operária, como arma contra a exploração 

das classes dominantes, do capital e do poder da Igreja. 

No jornal A Plebe, de 20/11/1920, Isabel Cerrutti ou Isa Rutti, asseverou que a 

mulher... 

 deve fazer uso do seu raciocínio para se despir dos vãos temores, dos 

tolos preconceitos e dos ridículos escrúpulos que lhe incutiu a falsa 

moral de Deus e da Pátria, para assim obter o seu pensamento 

emancipado.
156

  

 

No mesmo jornal, Isabel deu uma estocada nas feministas ligadas à Revista Feminina: 

Qualquer reforma nas leis vigentes que venha a conferir-lhe direitos 

políticos iguais aos homens, não a põe a salvo das chacotas e 

humilhações, não a livra de ser espezinhada pelo sexo forte e 

prepotente, enquanto perdurar a moral social que constrange e 

protege a prostituição.
157

 

  

Com o pseudônimo Isa Rutti, foi fichada no DEOPS (pront. n°195), como partícipe do 

Comitê Feminino de Educação, identificada como anarquista e colaboradora de jornais, como 

A Plebe. Como Isabel Cerrutti, foi fichada no (pront. n°2599), como professora, partícipe de 

uma reunião na sede da Liga Lombarda em São Paulo, na qual compareceram cerca de 

quinhentas pessoas. Nesta reunião, Isabel Cerrutti, conhecida também como Isa Rutti 

(Pront.n°195), prestou homenagem a um comunista vítima de um acidente, enquanto colocava 

uma bandeira vermelha em um fio de alta tensão da Light. Homenageou também comunistas 

que seriam fuzilados na Alemanha. O público presente na reunião era composto por 

anarquistas, comunistas e antifascistas.  

Em defesa da condição feminina, Maria Lacerda de Moura assim se expressou: 
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Até aqui, temos vivido a civilização uni-sexual, a mulher não passou 

de espectador no cenário da vida”... “E o homem continua a querer 

entravar-lhe os movimentos e, portanto, a cercear-lhe o progresso. A 

mulher só tem direito de sair, de se locomover se vai trabalhar, 

ganhar dinheiro. Continua dando conta ao homem de todos os seus 

passos e até do seu salário. É outra espécie de exploração. É o 

cafetismo em família.
158

 

 

Maria Lacerda de Moura constou, nos arquivos do DEOPS (pront. n°857), como professora 

que administrava o Comitê Antiguerreiro e teve intensa atuação política em defesa dos 

direitos da mulher. Costumava proferir conferências na federação operária de São Paulo e 

União dos Operários em Fábricas de Tecidos, mantendo boas relações, tanto com os grupos 

anarquistas, quanto com os comunistas. Durante uma conferência sua, em 1933, estiveram 

presentes representantes do Socorro Vermelho da Federação Sindical Regional e da Juventude 

Comunista. Anexado ao prontuário, encontra-se um panfleto sem data, convidando os 

trabalhadores, e, especialmente as mulheres, para uma conferência de Maria Lacerda, cujo 

tema era anti-semitismo. Este evento foi promovido pelo jornal A Plebe.
159

 

Outra anarquista fichada (pront. n°327) foi Maria Alles, espanhola, operária, 

freqüentadora de reuniões subversivas, mantendo estreitas relações com os anarquistas de São 

Paulo. Em agosto de 1922, várias operárias da Fábrica Santa Branca foram despedidas por 

reclamarem contra o controle do tempo de ir ao banheiro. Indignadas, um grupo de operárias 

resolveu entrar em greve no dia 27 de agosto. Registrou-se um conflito nos portões da fábrica 

entre as operárias em greve e as demais que se opunham a esse grupo. No prontuário, acha-se 

anexado um recorte do jornal O Combate, referindo-se ao caso.
160

  

            As radicalizações encontraram uma posição intermediária com Josefina S. Bertacchi 

que concebia a mulher de uma forma mais equilibrada quando afirmava que: 

 Entre a (feminista ultra), forma híbrida sexual e a (massaia), no 

sentido romano da palavra: Stetti in casa e filó lana, existe o justo 
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meio: a verdadeira mulher. A mulher, nem patroa, nem escrava, nem 

feminina nem angelica, nem asséptica nem messalina; mas a mulher 

amante e amada, que, recebendo no seu seio o novo gérmen, 

maturando-o na dor, consagrando-o com seu sangue, dá à 

humanidade o milagre da vida para ela, nela e com ela, eternamente 

se renovando até ao infinito. (...) Se de um lado nós condenamos a 

(feminista ultra) (...) doutro lado não queremos tão pouco a mulher 

máquina, a mulher besta de carga, a chamada governadeira. 
161

 

 

O universo das lutas libertárias não se limitou apenas à defesa dos direitos no campo 

do trabalho, mas também ao uso do raciocínio feminino, do amor de livre escolha, da 

preservação das mulheres e crianças fora do trabalho estafante e humilhante das fábricas, da 

alienação perante os padrões sociais e morais impostos pela classe dominante. As lutas 

incluíram a condenação das atividades festivas por suas implicações com o fumo, bebidas, 

farras, freqüência a bordéis, jogo, como forma de preservar o trabalhador lúcido, do desgaste 

físico e moral para a causa anarquista, que buscava de maneira ferrenha a realização de sua 

utopia de construção de um mundo melhor, mais humano e mais justo, no qual todos 

pudessem viver mais felizes. Curiosamente, sob este aspecto, o discurso anarquista se 

confundia com o discurso da burguesia que via, na condenação dessas práticas, a 

possibilidade de enquadramento aos métodos de moralização, organização e higienização do 

proletariado.  Higienistas sociais e alguns industriais defendiam, como solução para o controle 

físico, moral e ideológico da população trabalhadora, a construção de casas confortáveis e 

baratas  por acreditarem que os operários se apegariam mais  ao desempenho de seu trabalho e 

às suas casas nos momentos de lazer. Nessa concepção, foram construídas as vilas 

operárias.
162

 

Cada uma das classes, na busca da realização de suas próprias utopias, somou, ao 

longo do tempo vitórias e derrotas concomitantes, na medida em que os trabalhadores se 

acomodaram aos valores da classe burguesa e esta cedeu às exigências dos proletários. 
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De acordo com a análise de Céli Regina Jardim Pinto, o desenvolvimento do 

feminismo no Brasil apresentou três vertentes distintas. A primeira, considerada a mais forte 

por ser a mais organizada e abrangente, foi liderada por Berta Lutz que defendia a 

incorporação da mulher aos direitos políticos, sem, contudo alterar a posição do homem; foi 

apreciada como  a face bem-comportada do feminismo da época. A segunda vertente, 

denominada pela autora como feminismo difuso, o menos comportado, expressou-se na 

imprensa feminista alternativa, composta por mulheres cultas, com vidas públicas 

excepcionais, na grande maioria professoras, escritoras e jornalistas... defendem a educação 

da mulher e falam na dominação dos homens e no interesses deles em deixar a mulher fora 

do mundo público, bem como abordam o grande tabu da época, a sexualidade e o divórcio. A 

terceira vertente, a menos comportada de todas, composta por anarquistas e socialistas, 

defendeu a liberação da mulher, condenou a exploração do trabalho e teve, na liderança, a já 

citada Maria Lacerda de Moura.
163

 Figura controvertida, distante da unanimidade quando se 

trata de analisar o perfil, construído ao longo de sua vida. Foi professora nas Escolas 

Modernas e nas Universidades Populares, mineira, conferencista e escritora. Em 1925, 

escreveu um livro, Lições de Pedagogia no qual preconizava a guerra ao analfabetismo: 

eduquem a Mulher, despertem sua consciência, iluminem sua clarividência moral e ela 

reformará o mundo
164

 Seus outros títulos: Em torno da Educação, em 1918; A Mulher é uma 

degenerada? de 1924; Religião do Amor e da Beleza, de 1926; Clero e Estado,  de 1921; 

Amai e não vos multipliqueis, de 1937; Han Ryner e o Amor no Plural, de 1933; Serviço 

Obrigatório para mulher? recuso-me, denuncio!, de 1933. Lançou ainda, Renascença, uma 

revista mensal, na qual dava evasão a todas as preocupações nas diversas áreas. Sua base de 

apoio foi cultural e intelectual, como pilar de alteração das condições sociais. Pregou Guerra 
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ao analfabetismo, sim, porém, guerra sem tréguas à ignorância presumida, à tibieza de 

caráter, ao orgulho tolo, à vaidade vulgar, à pretensão, à ambição pessoal, ao egoísmo 

sórdido, à intolerância, ao sectarismo absorvente, aos preconceitos de uma civilização que 

desmorona e mais: guerra à mediocridade, à vulgaridade e à prepotência asseguradas pela 

autoridade do diploma, do bacharelado incompetente, nulo e jactancioso. Atacava, de um 

lado, a moral e os costumes burgueses; de outro, vários militantes anarquistas e operários, não 

tão convictos quanto aos ideais libertários criticados pelas posturas antiéticas e desvirtuadas. 

A crítica era endereçada principalmente aos anarquistas que, em suas manifestações orais e 

escritas, não mencionavam o nome das companheiras de luta. A falta de citação da importante 

contribuição das mulheres por vários autores, intelectuais e até anarquistas, foi uma falha 

considerada comum, que revelou a incongruência do discurso libertário em relação à prática. 

Um exemplo citado por Moura, quanto à falta de  reconhecimento masculino, da 

importante contribuição feminina, na experiência anarquista da Colônia Cecília – Paraná - 

onde as mulheres dedicaram seu trabalho físico na cozinha, nas casas e no campo; 

incentivaram os homens na luta diária, comparecendo a todas as reuniões, algumas abdicando 

do conforto da cidade e até doando suas jóias para a aquisição de ferramentas e sementes.    

Em livro de memórias Città di Roma, Zélia Gattai narrou a experiência de sua família, 

integrante do grupo pioneiro fundador da Colônia Cecília com aproximadamente cento e 

cinqüenta pessoas: 

(...) homens das mais diversas condições sociais e profissionais, 

verdadeiros heróis,  empunhando a chama revolucionária partiu para 

fundar uma colônia experimental socialista no Brasil, a Colônia 

Cecília, em terras do Paraná doadas pelo Imperador PedroII : nesta 

leva, partiu a família Gattai, em fevereiro de 1890. Esses homens iam 

cheios de entusiasmo e esperança, dispostos a reformar o mundo, 

começando do Brasil. As mulheres, ao contrário dos maridos, partiam 

resignadas, cheias de dúvidas, mortas de preocupação(...).
165
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Durante a travessia  Pedro II  foi deposto,  e os republicanos não reconheceram o que havia 

sido prometido pelo Imperador. Os pioneiros da Colônia Cecília sem perder o otimismo 

levaram em frente   a experiência confiantes  que tudo daria certo. Dessa primeira experiência 

anarquista não há registro, o que restou para a historiografia foi um simples poço e a promessa 

da prefeitura de Palmeira de erguer um memorial na região.
166

 

Edgar Rodrigues ressalta que Maria Moura teria sido uma militante femista, 

representando a deturpação máxima da luta pela emancipação feminina: o feminismo. A 

femista não luta pela igualdade dos sexos; luta pela abolição do sexo masculino. Outra crítica, 

a de que ela se colocava acima das massas populares e considerava o proletariado como 

selvagem, ignorante, incapaz de conduzir-se à auto-emancipação; posição dos marxistas 

(stalinistas ou leninistas) que até hoje desprezam o poder de auto-emancipação das massas, 

tornando-se necessário haver uma vanguarda, uma elite cultural que guiará as massas para sua 

emancipação. Entretanto, nas palestras pregava a necessidade de  

abster-se de toda função pública, de ordem administrativa, judiciária, 

militar, não ser prefeito, juiz, polícia, oficial político ou carrasco. 

Não aceitar funções que possam prejudicar a terceiros, não ser 

banqueiro, intermediário em negócios, explorador de mulheres, 

advogado, explorador de operários, não ser operário de fábrica de 

munição ou armas de guerra, não ser operário de jornais clericais ou 

fascistas, sacrificar o corpo para não sacrificar a razão, a liberdade 

interior ou a consciência. Não denunciar, não julgar, não reconhecer 

nenhum ídolo, nem reacionário nem revolucionário, não matar,  

 

por fim, preconizava com veemência a  

resistência ativa, a ação direta e a não violência, que segundo Maria 

Moura, representaria a nova tática revolucionária de suprema 

resistência. A lista enumerada lhe custou dois rompimentos com os 

anarquistas. O primeiro, em 1923, por fazer apologia à educação do 

governo soviético; o segundo, em 1935, por inconsistência teórica e 

política e por estar ligada a grupos esotéricos.
167
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   Outras personalidades feministas não menos interessantes, pertencentes à outra linha 

de ação, em 1910, a professora Leolinda Daltro e a poetisa erótica Gilka Machado, fundaram 

o Partido Republicano Feminino, quando os direitos políticos das mulheres ainda não haviam 

sido reconhecidos, constando, no Regimento, a preocupação  central com  a emancipação da 

mulher, o despertar do sentimento de independência, patriótico e solidário; o reconhecimento 

e incorporação nos dispositivos constitucionais de seus direitos de cidadania e o combate  de 

toda e  qualquer exploração relativa ao sexo; a  antecipação do movimento  feminista que só 

veio a ocorrer meio século mais tarde. O Partido Republicano Feminino desapareceu no final 

da década em que foi criado, ocasião em que Bertha Lutz retornou de Paris, em 1918, 

influenciada pelas feministas do hemisfério norte, organizou a Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino. Este, considerado a célula mater do feminismo da época, vindo a se 

multiplicar pelo país na década de 20.  Formada em Biologia na Sorbonne, filha do cientista 

Adolfo Lutz e de uma enfermeira inglesa, ocupou o cargo de bióloga por concurso público, no 

Museu Nacional. Em 1934, formou-se em Direito no Brasil, vindo a destacar-se nesta área. 

Contribuiu em vários jornais, representou o Brasil na Europa e nos Estados Unidos, no 

Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho e na I Conferência Pan-

Americana da Mulher, nos Estados Unidos. Reconhecida, respeitada fora e internamente, com 

livre trânsito na elite política na qual contava com influentes aliados, por sua forma elegante e 

bem comportada de reivindicação. Organizou, em 1922, o I Congresso Internacional 

Feminista no Rio de Janeiro e contou com a colaboração de um grupo de mulheres, não 

menos preparadas e posicionadas socialmente, como Jerônima Mesquita, filha dos barões do 

Bonfim e Maria Eugênia Celso, filha do conde e historiador, Afonso Celso e neta do visconde 

de Ouro Preto, dentre outras, que se expuseram publicamente, por desafiarem os padrões da 

época. A maioria das mulheres que tiveram uma atuação de destaque na representação de seus 

Estados e na Federação Brasileira para o Progresso Feminino faziam parte da elite intelectual, 
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social, econômica e profissional com influência sobre a elite política. Grande parte constituída 

de professoras, algumas advogadas, havia a primeira médica brasileira Francisca Frois, uma 

engenheira Carmem Portinho e a primeira aviadora Anésia Pinheiro Machado. Sómente em 

1932, com o novo Código Eleitoral, as mulheres alcançaram finalmente o direito de votar e 

ser votada; porém, na tentativa de ser eleita para a Constituinte de 1934, Bertha não obteve o 

sucesso esperado; a Federação continuou a fazer pressão política no Congresso, para incluir 

novos direitos femininos, na Constituição de 1934.  O golpe de 1937 ceifou as pretensões da 

Federação, tirando dela qualquer  possibilidade de atuação, perdendo em decorrência o poder 

de influência nacional conquistado ao longo de décadas.
168

 

Nas primeiras décadas do século passado, quem tivesse a intenção de lutar por 

mudanças sociais, procurava a imprensa, único meio possível de divulgação de suas idéias. 

Certamente a profusa atividade jornalística contribuiu para a fundação de numerosos jornais, 

pasquins, panfletos e periódicos, como as revistas femininas. Grande parte dessa imprensa não 

tinha vida longa. As primeiras publicações possuíam como foco a moda, ganhando espaço 

para literatura, política, culinária e cultura geral. 

Dulcília Buittoni, pesquisando a mulher na imprensa brasileira, citada por Céli Regina 

Jardim Pinto, atestou que, a partir de 1850, surgiram, no Rio de Janeiro, várias revistas 

femininas como a literária Novelista Brasileira, a de moda Revista Quinzenal e o Jornal das 

Senhoras, este possivelmente redigido pela primeira mulher considerada jornalista no Brasil, 

Candida do Carmo Souza Menezes. Ainda dentro da imprensa, Francisca Senhorinha Motta 

Diniz fundou o primeiro jornal para divulgar a causa das mulheres e alertou para os riscos da 

ignorância feminina sobre seus direitos no casamento, aconselhando, como solução para  

emancipação, a educação das mulheres.
169
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     Em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, em 1898, Andradina de Oliveira, 

inaugurou um jornal com o sugestivo título Pela Mulher; durou nove anos, sendo 

transformado numa revista.  Tornou-se mais tarde uma escritora premiada na Exposição 

Nacional do Rio de Janeiro.
170

  

       Não obstante a colaboração da mulher na imprensa anarquista fosse significativa, o 

mundo masculino a incorporava ao espaço público apenas como companheira, operária, 

revolucionária e não como feminista. Enquanto as comportadas feministas lutavam pela 

inclusão política sem fazer acusações e denúncias aos homens, as anarquistas dirigiam seus 

petardos contra a opressão, exploração e dominação patronal, apontando o capitalismo como 

o grande responsável.
171

    

        No final dos anos 20, e início dos 30, houve um hiato no movimento libertário, com o 

distanciamento do operariado do movimento anarquista, por conta da política trabalhista de 

Getúlio Vargas. Ainda que considerado superado por outros movimentos de esquerda, os 

anarquistas não se deram por vencidos e continuaram ativos, criando em 1933, o Centro de 

Cultura Social de São Paulo. Este Centro, freqüentado por Tarsila do Amaral, funcionou de 

1933 a 1937, ocasião de seu fechamento em decorrência do Golpe do Estado Novo. Reaberto 

em 1945, funcionou até 1969, quando por conta do AI5, mais uma vez, foi compelido a 

suspender as atividades. Reabriu em 1985, favorecido pela redemocratização do país. Durante 

o tempo de funcionamento, o Centro esteve utilizando o jornal A Plebe para a divulgação de 

sua atuação, facilitada inclusive por dividirem o mesmo endereço da Rua Quintino Bocaiúva, 

nº 80, no bairro do Brás. Nos anos 30, o endereço passou a abrigar também a Federação 

Operária de São Paulo (FOSP). As atividades divulgadas de 1933 a 1935 desses três núcleos 

libertários procuravam atuar junto à sociedade, organizando reuniões sindicais, periódicos 

                                                 
170

 Idem. 
171

 PASCAL, Maria Aparecida:A pedagogia Libertária, um resgate histórico. In:Educar para 

o trabalho: estudos sobre os novos paradigmas. São Paulo, Editora Arauco, 2006.  



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

530 

 

libertários, panfletos e greves, visando ao preparo dos trabalhadores para uma ação libertária. 

As atividades consistiam em palestras sociais gratuitas de esclarecimento com listas de 

adesão para arrecadar fundos necessários à manutenção dos núcleos. As temáticas dessas 

palestras educativas foram amplas e diversificadas, com títulos sugestivos divulgados pela A 

Plebe: Sindicalismo  de 7/01/33 ; Os Problemas Sociais e  Nova Sociedade de 14/01/33; 

Insurreição Espanhola de 17/01/33 ;  O Perigo Espiritualista de 4/02/33; Religião e 

Fascismo, Pela Emancipação da Mulher de 4/03/33. Além das palestras, havia os festivais 

libertários que consistiam em apresentações do Grupo Teatral do Centro de Cultura formado 

por simpatizantes e militantes do movimento anarquista. Essas apresentações constituíam  

poesia, palestras, canto, mágica, peças teatrais cômicas e dramáticas com o intuito de 

confraternização entre as famílias de camaradas e como alternativa aos espetáculos ligados às 

instituições opressoras e exploradoras do operariado, segundo Geraldo Endrica. Em 1902, no 

teatro Andréa Maggi de propriedade do anarquista italiano, Giovanni Garg, foi representado 

em drama escrito por Giulio Sorelli, intitulado Il Giustiziere, uma alusão aos movimentos de 

1898 na Itália, seguidos de violenta repressão, numa das cenas, o anarquista Gaetano Bresci, 

matou o rei Umberto I. A peça foi encenada várias vezes, nos espaços culturais de São Paulo.  

No drama Bandeira Proletária, de Marino Spagnolo, encenaram um jovem casal, ele 

escritor e ela uma lavadeira. Certo dia, ele foi preso injustamente e ela indefesa acabou sendo 

seduzida por um velho, rico e poderoso. Quando ele recuperou a liberdade, foi colocado a par 

do acontecido e a indigna companheira, caiu em desgraça, menosprezada por todos os 

homens, inclusive os libertários. Fica claro que, até mesmo nas peças anarquistas, a mulher 

foi representada dentro do imaginário prevalente masculino, numa situação de subordinação 

ao homem; na comédia Pecado de Simonia, de Neno Vasco, uma viúva de cinqüenta anos 

chamada Rosa atravessava grandes dificuldades para sobreviver, vindo a ganhar no jogo do 

bicho. Resolveu contar sua sorte para o padre, que a convenceu de que o dinheiro era 
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pecaminoso e deveria ser doado à Igreja; no entanto, graças à intervenção do libertário Ciro 

Leal, namorado de sua filha Eva, a viúva percebeu as artimanhas do clérigo e desistiu da 

doação. Em seguida, entregou o bilhete premiado para Ciro que passou a ter as 

responsabilidades de administrar o dinheiro do prêmio e de cuidar do sustento da família.
172

 

Evidencia-se a posição subalterna da mulher ao homem, como se fosse ingênua, para a 

vivência independente na sociedade e incapaz, para administrar seus bens sem a figura 

masculina, contrariando o discurso libertário e igualitário do anarquismo. 

Nas peças teatrais escritas por anarquistas, 

destacava-se o ponto de vista do operário, expondo principalmente o 

cotidiano desses sujeitos históricos, como as organizações para as  

greves, as delações, as relações empregador-empregado e a 

condenação de um estado de apatia da classe  trabalhadora com 

relação às desigualdades sociais.
173

 

 

Os grupos que mais se ressaltaram foram Valverde Dias e dos Cuberos ambos 

amadores. Mais tarde, alguns grupos profissionais passaram a encenar temas ligados ao 

universo anarquista. As apresentações ocorriam nos Centros de Cultura e teatros da região, 

como o Teatro Colombo, o teatro da Sociedade de Beneficência Guglielmo Oberdan e nos 

salões da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, espaço criado em 1891, por 

pedreiros e carpinteiros que se uniram na forma de cooperativa para a formação de convênio 

médico, para os familiares de profissionais desses ramos. Não obstante, em meio às ações dos 

anarquistas, houve o crescimento das salas de cinema e a transformação de teatros em salas 

de exibição da nova arte, o Cinema.
174

 

As peças teatrais escritas por anarquistas procuravam enfatizar os problemas sociais e 

clericais, 
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apresentando um discurso anticlerical e irreligioso marcadamente 

violento, os militantes libertários no Brasil, implementaram práticas 

anti-religiosas e anti-clericais radicais e variadas, como, por 

exemplo, a fundação de jornais especificamente anticlericais, a 

criação de ligas anticlericais, a realização de conferências cujo teor 

era a crítica às crenças e ao clero, e a fundação de escolas racionais 

para combater a Igreja no campo da educação, espaço em que há 

muito se destacava..
175

 

 

  O significado da educação libertária reportava à ausência de dogmas, ao uso da razão, 

à confiança do homem em si mesmo, sem recorrer a interpretações mágicas sobre a 

existência.
176

 Para os libertários, a idéia de Deus implicava a anulação da liberdade humana e 

contestavam também outros postulados da Igreja presentes na 

tradição judaico-cristã, tais como a teoria criacionista , o pecado 

original, com toda a  sua carga de culpas e medos, a maldade inata 

do homem e o menosprezo deste mundo, colocando a felicidade em 

uma vida ascética além da morte”...”A moral anarquista ao contrário 

da judaico-cristã, tinha fé no homem como responsável pelo seu 

próprio destino e pelo futuro da humanidade inteira, uma vez que o 

considerava bom, inteligente e livre...capaz de mobilizar suas 

energias e de construir um mundo cheio de possibilidades.
177

  

 

Outro componente importante na concepção libertária era a educação integral, considerada  

revolucionária  por inserir  o trabalho manual  ao trabalho intelectual sem hierarquização das 

tarefas. 

As sessões comemorativas estavam ligadas a datas significantes para o movimento 

libertário, e seus integrantes defendiam o comunismo anárquico de Malatesta, em que cada 

um dá segundo sua capacidade e cada um recebe segundo  suas necessidades. Dentre os 

festivais, o de 1948 foi um grande sucesso com a apresentação da peça em três atos, de 

Francisco Sobrado e atuação de Dorinha Valverde Dias que representou um menino; 
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entusiasticamente elogiada pelo jornal foi encenada pelo Grupo Dramático do Centro, sob a 

direção de Pedro Catallo. No mesmo programa, constavam números de canto, música e 

declamação. Em outra ocasião, numa festa com intuito de arrecadar fundos para a Liga di 

Resistenza delle Sartine (Liga de Resistência das Costureiras), houve a apresentação de um 

drama, Ribellioni, uma conferência de Sorelli e outra de A. Penazzi, uma costureira socialista 

de quatorze anos, além do baile e da loteria.
178

 

   O Centro oferecia cursos alternativos à educação oficial institucionalizada; dentre os 

mais importantes, foram os de Esperanto (a pretensa futura língua da humanidade) e de 

Higiene Mental (Psicologia), ministrados por simpatizantes da causa libertária, ilustres 

médicos psiquiatras do Hospital do Juqueri com a finalidade de desenvolver uma 

aproximação entre profissionais, intelectuais e os meios populares, gratuitamente. Alguns 

títulos como: Higiene mental e desajustamentos, Higiene mental e orientação profissional, 

Higiene mental e os assim chamados vícios sociais, Higiene Mental e arte, Higiene mental e 

religião, Higiene mental e política, Higiene mental e civilização deixaram clara a alavanca 

motivadora dos cursos, ou seja, a educação, preparação e formação de uma nova sociedade 

libertária, apta para a organização autônoma e para a ação direta (greve).
179

 

        A Plebe noticiou em 33 um dos festivais como verdadeira multidão de famílias de 

camaradas, de amigos e simpatizantes” e registrou que centenas deles não puderam entrar 

no salão e que apesar da lotação, as pessoas assistiram à apresentação de uma hora, de 

Maria Lacerda de Moura, sobre os horrores da guerra.
180

 

      O Centro Cultural foi um instrumento que a militância conseguiu manter ativo, a 

despeito das interrupções decorrentes da conjuntura política do momento, para as práticas 
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culturais, comuns aos libertários, visando à educação popular, e anteriores à fundação do 

Centro. Dentre os anarquistas de destaque, a historiografia registrou Trento Tagliaferri, 

Cerchiai e Ristori. 

            A cultura para os libertários sempre foi tida como instrumento que deveria ser 

utilizado para a conquista da transformação social que levaria à constituição de uma 

sociedade anárquica.
181

 Os anarquistas previram o desfecho dos regimes autoritários, 

denunciaram a repressão e o terror; entretanto, foram lúcidos o suficiente para protestar contra 

o autoritarismo de esquerda e a ditadura do proletariado, assim como manutenção do Estado 

no governo soviético. Igualmente relevante foi a luta contra o Integralismo no Brasil, com a 

formação de algumas frentes antifascistas. 

      O Centro de Cultura Social Anarquista de São Paulo foi de grande importância para a 

divulgação dos ideários anarquistas, bem como para a construção e preservação de sua 

memória. Durante as décadas de 20 a 40, os anarquistas disputaram o espaço com os 

socialistas e os comunistas, por vezes confundindo-se com os demais, no tocante à defesa dos 

interesses dos operários; contrariando seus princípios filosóficos, partiram igualmente para a 

luta.
182

   

 As críticas feitas aos anarquistas não foram poucas, nem mesmo superficiais. O 

comissário de Segurança Pública do Consulado Italiano, em São Paulo, expressou o que 

deveria ser o senso comum da burguesia, no final da primeira década do século passado, como 

uma tendência dos militantes e intelectuais anarquistas italianos no Brasil  

... a condição econômica, mais que de ânimo, pela qual passam; um 

anarquista que hoje se põe mais em vista, freqüentando com 

assiduidade o grupo ao qual está filiado... amanhã de repente se 

despe de tanto zelo, nada mais se propõe, nem incita mais a abater 
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tronos, altares ou cadeiras presidenciais, não apregoa nos botequins 

contra o detestável patrão, contra o capitalista burguês...porque 

soube encontrar meios para montar um pequeno laboratório, uma 

oficina, uma venda.
183

 

 

  Da citação se depreende que a militância do anarquista no Brasil estava na relação 

direta à sua penúria, e que uma vez superados os obstáculos para a ascensão econômica e 

social, a filosofia de vida libertária cedia lugar à acomodação, em virtude de algumas 

melhorias na condição de vida e de trabalho. Temática merecedora de maior aprofundamento 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183

HECKER Alaxandre.Um Socialismo Possível:a atuação de Antonio Picarollo em São Paulo. São Paulo: T.A. 

Queiroz, 1998. p.142. 
  



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

536 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIGAZZI, Anna Rosa Campagnano.Italianos: história e memória de uma comunidade. São 

Paulo. Compnhia Editora Nacional, 2006 (Série Lazuli Imigrantes no Brasil, Coordenadora 

Maria Luiza Tucci Carneiro)  

 

ENDRICA, Geraldo. Práticas libertárias do centro de Cultura Social Anarquista de São 

Paulo ( 1933/35 1947/51). São Paulo, Edusp Cad. Nº 8/9 , 1998. 

 

FREGONI.Olga Regina.Educação e resistência anarquista em São Paulo: a sobrevivência 

das práticas da educação libertária na Academia de Comércio Saldanha Marinho (1920-

1945). Dissertação de Mestrado em Educação: História,Política, Sociedade.Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP.2007. 

 

GATTAI, Zélia. Cittá di Roma, Rio de Janeiro, Editora Record, 2000. 

HECKER Alaxandre.Um Socialismo Possível:a atuação de Antonio Picarolo em São Paulo. 

São Paulo: T.A. Queiroz, 1998. 

 

http://mail_b.uol.com.br/cgi-bin/webmail :Uma face do anarquismo feminista no Brasil (p.4) 

 

MATOS, Maria Izilda. Trama e poder. São Paulo, Edusp, 2003. 

 

MARTINS, Angela Maria Roberti. Pelas Páginas Libertárias: Anarquismo, Imagens e 

Representações.Tese de Doutorado em História Social, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 2006.  

 

MORAES, Fernando. OLGA: A vida de Olga Benário Prestes, judia, comunista entregue a 

Hitler pelo governo Vargas. São Paulo Editora Companhia das Letras, 2002 

 

PARRA, Lucia S. Combates pela liberdade: o movimento Anarquista sob a vigilância do 

DEOPS/SP (1924/1945). São Paulo, Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado, 2003. 

 

_____. Jornal a Plebe. 

 

PASCAL, Maria Aparecida. A pedagogia Libertária, um resgate histórico. In:Educar para o 

trabalho: estudos sobre os novos paradigmas. São Paulo, Editora Arauco, 2006.  

 

PETRONE, Maria Tereza S. Imigração In: O proletariado Industrial na Primeira República. 

(Cap.III) s/d 

 

PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. Editora Fundação Perseu 

Abramo, São Paulo, 2003. 

 

RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar: A utopia da cidade disciplinar – Brasil 1980-1930. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997. 

 

RODRIGUES, Edgar. A nova aourora libertária. 1945-1948. Rio de Janeiro, Achiamé, 1992. 

http://mail_b.uol.com.br/cgi-bin/webmail


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

537 

 

 

SCHWARTZ, Rosana. Cultura Anarquista.Instituto de Cultura Libertária.Caderno nº 8. São 

Paulo. 1999. 

 

TOLEDO, Edilene: Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário. São Paulo, Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2004.  

 

 

Prontuários DEOPS-SP:  

n°195 : Isa Rutti. 

nº 327: Maria Alles 

nº 857: Maria Lacerda de Moura 

n° 2599: Isabel Cerrutti,.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T – 7  LINGUÍSTICA    E 
              LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

539 

 

A exploração da metáfora como mecanismo enunciativo de argumentação na linguagem 

literária
184

    

 

Márcia Helena dos SANTOS
185

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie , São Paulo, SP 

 

 

RESUMO 

 

Uma das dificuldades em atividade de leitura apresentadas em sala de aula encontra-se na 

depreensão do tema de textos usados, entre outras coisas, como ponto de partida para a 

produção textual. Tal situação torna-se mais crítica quando a tarefa envolve texto literário. 

Assim, ancorada na perspectiva teórica que considera o texto lugar de interação de sujeitos 

dialogicamente constituídos, ativos, que (re) constroem os sentidos a partir das pistas 

lingüísticas e na concepção de metáfora abordada por Charaudeau & Maingueneau (2004) e 

Lakoff & Johnson (2002), este trabalho tem como pressuposto que a exploração da metáfora 

como  mecanismo enunciativo da argumentação poderá contribuir na construção desses 

sentidos. Para tanto, utilizaram-se como corpus da pesquisa alguns excertos do conto de 

Machado de Assis ―O Espelho‖. Verificou-se, então, que as metáforas encontradas no conto 

são mecanismos enunciativos de argumentação articulados pelo discurso de um narrador, que 

conduzem à construção dos sentidos nesses enunciados dos excertos. 

. 

 

PALAVRAS-CHAVE: metáfora; mecanismo de argumentação; O Espelho. 

. 

 

 

Introdução 

Uma das atividades que gera muitas dificuldades em sala de aula é  a leitura de texto 

literário, talvez pela plurivalência de seus signos. 

Há estudos sobre a metáfora que nos revelam que, os processos  do pensamento 

humano são amplamente metafóricos, ou seja, as metáforas estão no plano conceitual 

humano, por isso se produzem e se entendem as metáforas. 

 Este trabalho, então, parte de um olhar que recorre à exploração da metáfora que, 

além de criar efeitos novos, atrai a atenção do leitor, quebra o óbvio, e também pode funciona 

como mecanismo enunciativo de argumentação para a construção do sentido dos enunciados 

no conto machadiano.   
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 As metáforas machadianas encontradas no conto ―O Espelho‖ são muito mais que um 

―ornamento brilhante‖, pois revelam valores ideológicos de forma ―condensada‖ e funcionam 

como uma lente que nos permite enxergar o conteúdo semântico existente na crença do 

enunciador.  

  

2 A linguagem literária 

     

No contexto de ensino, é possível trabalhar a linguagem literária como arte, a qual 

permite uma nova descoberta a cada olhar em suas duas faces indissociáveis: a estética, no 

nível da expressão; e a ideológica ou temática, no do conteúdo. São esses dois aspectos que 

permitem, em sala de aula, fazer uso dela na construção dos sentidos dos enunciados no texto, 

para que se possa enxergar a literatura não somente pela estética, mas também como veículo 

de conteúdos temáticos e ideológicos,  que se revelam com precisão na complexa dinâmica 

homem-mundo. 

Há alguns professores que criticam o texto literário em atividades de leitura em 

contexto escolar, por seu aspecto plurívoco. No entanto, esquece-se de que todo texto possui 

inúmeras portas por onde se  adentra de acordo com os óculos sociais de cada leitor, os quais 

são ou não capazes de identificar as marcas textuais presentes na obra. E, se o professor  

possuir criatividade, saberá não só explorar, no âmbito do ensino, com inúmeras atividades, 

essa linguagem plurivalente inerente a todo texto literário, mas também ―apreciar o poder 

dessa linguagem na recriação e problematização do mundo‖ (Pereira, 2009, p.67). 

Nesse campo fértil dos textos literários, possibilita-se o trabalho com os aspectos 

cognitivos, que levam o leitor a alcançar proficiência em leitura, como: localizar informações 

explícitas, reconhecer o tema principal ou a proposto do autor, inferir informações, 

compreender relações, construir sentido e conexões entre os textos, integrar e ordenar várias 

partes de um texto para identificar a ideia principal, compreender o sentido de uma palavra ou 

de uma frase e construir relações, comparações, explicações ou avaliações sobre um texto.  

Atividades, portanto, que poderão encontrar campo fértil no discurso pedagógico, cujas 

características principais são a argumentação e a polêmica (Santos, 2008, p. 12). 

Ainda que seja um desafio trabalhar com texto literário, deve-se considerar que a 

metáfora é uma ferramenta para se trabalhar a leitura como prática social, a qual permite ao 

indivíduo ser um sujeito agente na sociedade em que vive. A este respeito, Bakhtin (1997, 

p.41) assevera que 
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A leitura está penetrada literalmente em todas as relações entre os 

indivíduos, nas relações de colaboração, nas de bases ideológicas, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político. 

Então, limitar a nossa leitura àqueles textos coincidentes com nossas 

crenças, idéias e opiniões é limitar desnecessariamente uma atividade 

cujo grande mérito é o fato de nos permitir o acesso a outros mundos, 

além daqueles acessíveis por meio da experiência direta. 

 

A metáfora é  carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 

(parafraseando o filósofo russo),  que possibilita ao leitor, no texto literário, explorá-la como 

mecanismo enunciativo de argumentação.  

    

3 A  Metáfora 

 

Conforme Citelli (1998, p.20), alguns processos são próprios da metáfora: a 

transferência ou transposição, que é uma operação de passagem do plano de base (a 

significação própria da palavra, ou expressão) para o plano simbólico (representativo, 

figurativo); e a Associação subjetiva entre a significação própria e o efeito figurativo que 

ocorre  num processo de transposição. Um exemplo disso ocorre neste verso de Olavo Bilac: 

―O último ouro do sol morre na cerração‖. Nele, ouro do sol e morte na cerração podem ser 

associados ao fim de tarde, ao crepúsculo. Esse lingüista ressalta a metáfora como uma das 

mais importantes figuras da Retórica, usada como recurso enunciativo de argumentação, 

essencial na constituição da própria linguagem literária. 

 Outros estudiosos a reconhecem como um fenômeno cognitivo social, do qual se depreendem 

valores ideológicos de uma cultura em que está inserida. Sobre isso os estudos de Stella 

(2006), em suas leituras sobre a teoria bakhtiniana, postula que é impossível desvincular o 

estudo dos signos e o estudo das ideologias. Há entre eles uma relação de dependência  que 

nos obriga a atentar para a natureza dos signos a fim de depreender os valores desses dentro 

do discurso. A palavra seria, nesse sentido, um elemento concreto de feitura ideológica, 

produto ideológico, resultado de um processo de interação na realidade viva. O enunciador 

dialoga com os valores da sociedade, expressando seu ponto de vista em relação a esses 

valores, os quais devem ser entendidos, apreendidos e confirmados ou não pelo interlocutor. 

 Dessa forma, acredita-se que as metáforas não seriam recursos de estética, mas de uma 

escolha de cunho ideológico. 

Charaudeau e Maingueneau (2004) também fizeram referência ao conceito de 

metáfora, segundo a Retórica tradicional, estudada por Aristóteles (2005), como uma 
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substituição de palavra por analogia ou uma comparação abreviada. No entanto, apontaram 

também as concepções de teóricos contemporâneos. Acrescentam ainda que os semanticistas 

modernos consideram a metáfora segundo duas direções: seu caráter discursivo e seu processo 

utópico. Nesse, estabelece-se uma interseção analógica entre dois domínios; naquele, ela se 

opõe à metonímia. Para os pragmáticos, a metáfora é um fenômeno linguageiro ordinário. 

Para a pragmática é apenas um caso de  linguagem indireto (Meu vizinho é um urso), entenda-

se ( Meu vizinho é um homem solitário). Essa analogia URSO/ HOMEM solitário aparece 

nos momentos dos cálculos interpretativos do receptor. Nessa concepção, a metáfora se 

constitui um caso de emprego fluido das palavras, visando assegurar, ao menor custo, o 

rendimento máximo da comunicação. Depreende-se dessa metáfora o extremo estado de 

solidão de uma pessoa (Charaudeau; Maingueneau, 2004, p. 329). Além dessas concepções, 

eles apontam ainda outro semioticista Jakobson, cujas pesquisas também consideram a 

metáfora um dos grandes polos da linguagem, extrapolada aos domínios semióticos mais 

diversos, porque envolve as ―relações de similaridade‖. 

Esses dois semióticos atribuem ainda à metáfora três funções discursivas: a função 

estética,  a  função cognitiva e a  função persuasiva. Aduzem que  a primeira concerne 

sobretudo aos enunciados literários; a segunda, como traz a força conceptual , está presente 

nos discursos pedagógicos, filosóficos, científicos ou simplesmente cotidianos. Por último, a 

função persuasiva cujo uso se faz para impor opiniões sem demonstrá-las. Essa metáfora pode 

ser encontrada nos discursos políticos, morais, jurídicos, midiáticos. Essa força persuasiva da 

metáfora fornece, segundo alguns linguistas uma ―analogia condensada‖ e um ―julgamento de 

valor concentrado‖.  

 

 

  Ainda se devem acrescentar aqueles que vêem a metáfora ―infiltrada na vida 

cotidiana‖, ―entendimento de um conceito em termos de outro‖. Nessa concepção os teóricos 

cognitivistas asseveram que 

[...] a metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da 

imaginação poética e um ornamento retórico – é mais uma questão de 

linguagem extraordinária  do que de linguagem ordinária.[...] 

usualmente vista como uma característica restrita à linguagem, uma 

questão mais de palavras do que de pensamento ou ação. [...] Nós 

descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida 

cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e 

na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não 
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só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico 

por natureza (Lakoff & Johnson, 2002, p. 45). 

 

  Para esses linguistas, ela revela o modo de pensar e agir, sendo o sistema conceptual 

fundamentalmente metafórico. Nesse sentido, acredita-se que a metáfora conceptual torna-se 

uma ferramenta relevante na construção de significados  dos enunciados do texto. 

  A partir das concepções apresentadas, importa reafirmar que a finalidade deste 

trabalho é identificar as metáforas presentes no conto O Espelho não somente como 

ornamento poético, mas também como mecanismo enunciativo de argumentação, por meio do 

qual os sentidos do texto são construídos e o modo de conduzir o leitor a esses sentidos é 

desvelado. 

 

 

4 Delimitação do corpus da pesquisa 

 

O conto O Espelho foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias em 1882 e reunido em 

livro com o título Papéis Avulsos. Nesse conto, desenvolve-se uma trama com pretensões 

filosóficas,  que conduzem o leitor a reflexões sobre  a identidade do ser  humano e sobre o 

desdobramento da personalidade, estudado por Meyer (1975). Em outras palavras, a temática 

abordada é a dualidade da alma: da alma externa e da alma interna; o conflito do ser para si e 

do ser para o outro. 

  A narrativa inicia-se, como diz o próprio narrador, com quatro ou cinco cavalheiros 

debatendo sobre várias questões de alta transcendência.  Dentre eles, Jacobina, o qual  

permanecia no canto da sala calado, pois 

 

Não discutia nunca; e defendia-se da abstenção com um paradoxo, 

dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que 

jaz no homem, como uma herança bestial; e acrescentava que os 

serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás,  eram a 

perfeição espiritual e eterna (Assis, 2004, p.345). 

 

  Ao ser desafiado por um dos presentes, ele aceita a falar-lhes sobre um caso de sua 

vida, em que se ressalta a mais clara demonstração acerca do assunto tratado, porém exigiu 
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dos presentes que o ouvissem calados, sem conjetura, sem opinião. A personagem, a partir 

disso, narra uma história ocorrida em sua juventude que atesta a veracidade da teoria que será 

proposta por ele. Após uma infância pobre, Jacobina conta que é nomeado alferes da Guarda 

Nacional e que tal fato encheu de orgulho sua família e os cidadãos que o conheciam. Quando 

foi passar uma temporada na casa de uma tia, esta o cobria de regalias como prova de orgulho 

pelo posto conquistado. A tia orgulhosa dá-lhe de presente um espelho muito bonito, oriundo 

da Família Real  Portuguesa. No início Jacobina não  se importava com os elogios da tia e de 

todos que frequentavam a casa. No entanto, depois de um tempo, ele percebe que tais elogios 

o fazem se sentir uma outra pessoa. Um dia, a tia viaja e o deixa sozinho com os escravos, 

estes aproveitam o momento e fogem. O sobrinho vê-se só e abandonado e vai se olhar no 

espelho, que ele recebera de presente de sua tia, ao fazer isso, sente a inexistência de sua 

identidade (sua patente) em razão da ausência dos outros, ou melhor, dos elogios alheios. Isso 

pode ser notado no trecho que segue: ―Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, 

esfumada, difusa, sombra de sombra‖ (Assis, 1973, p. 34). Então, na busca de uma forma para 

recuperar a si mesmo, vem-lhe à mente a idéia de se vestir com a farda de alferes. Já vestido, 

olha-se novamente no espelho e vê a antiga imagem recuperada pela sua patente, a alma 

exterior. Ao terminar essa narrativa, e talvez para evitar discussões, ele desce as escadas, 

deixando os demais cavalheiros no mais cândido silêncio reflexivo.  

 Para  análise desse conto, selecionaram-se três enunciados de excertos da narrativa 

machadiana para que se possa cumprir o que foi proposto para este trabalho. 

 

5 Análise dos excertos machadianos  (...) 

 

O primeiro excerto a ser estudado: 

- Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas 

consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora 

para entro... (...) A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, 

um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, 

por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior 

de uma pessoa; - e assim também a polca, o voltarete, um livro, 

uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. 

Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como 

a primeira; as duas completam o homem, que é, metafisicamente 

falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde 

naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a 

perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock,  por 
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exemplo. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados; perdê-

los equivalia a morrer. Agora, é preciso saber que a alma exterior não 

é sempre a mesma (Assis, 1983, p. 32). 

 

Foram destacadas as metáforas que definem a alma exterior: um espírito, um fluido, 

um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Observa-se que predominam nessas 

metáforas  substantivos abstratos; em outras metáforas, temos: um simples botão de camisa, a 

polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Já, 

nesses elementos metafóricos, predominam os substantivos concretos que definem a alma 

exterior. Esta que se forma a partir de valores alheios ao indivíduo, mas indispensáveis a sua 

concepção. Um exemplo disso é a afirmação de que a alma exterior de Shylock, o personagem 

da peça O Mercador de Veneza de Shakespeare, são os ducados. Considerando essas 

afirmações, seria possível depreender uma crítica ao materialismo e aos cultos vazios da 

sociedade do século XIX (SHWARZ, 1997) e por que não dizer também aos deste século. 

Machado, enfatizando o contraste entre a essência (abstrato) e a aparência (concreto), desvela 

o jogo das relações sociais. 

Para Jacobina, um jovem da Guarda Nacional, a alma exterior era a farda, sua marca 

no contexto social. A farda conquistava os elogios, os aplausos, que alimentavam o ego de 

Jacobina, atribuindo-lhe uma identidade, formada a partir dos elogios e/bajulações do outro, 

dos olhos do outro. Isso poderia representar o drama vivido por alguns indivíduos que sentem 

uma suprema necessidade de enxergar-se apenas através do olhar alheio, como se o eu não 

existisse sem o outro. Em outras palavras, ao perder a alma exterior (construída a partir do 

olhar do outro), perde-se a própria identidade.  

No mesmo excerto, outra metáfora completa a nossa tese, homem, que é, 

metafisicamente falando, uma laranja.  Algumas observações sobre o termo laranja são 

importantes para se compreender a metáfora construída pelo narrador. Essa fruta, quando 

partida, suas metades lembram o sol que, devido à luz, pode ser associado ao conhecimento. 

As metades dessa fruta também podem representar as duas almas que formam o ser humano: a 

interior e a exterior. Quando se perde uma das metades (almas) perde-se uma metade da 

existência e, em alguns casos, a existência inteira, já que alguns indivíduos ignoram a alma 

interna, pois sua identidade é pautada somente numa dessas metades, ou seja, na alma 

exterior. Tal afirmação é exemplificada com o caso do judeu, que ao perder seus ducados 

sente-se morto devido a essa perda material.  
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Além dessa comparação, do homem com a laranja, ainda é possível inferir o 

complemento que há nas duas partes (o Eu e o Outro). Pode-se transcender numa 

interpretação buscando na história da laranja, cujo início deu-se na França, essa fruta passa a 

ser denominada de orange, adaptado do nome dado pelo povo asiático (narang). Com esse 

nome, ela veio a ser associada à cor do ouro. A palavra or em Francês significa ouro; metal 

que reúne brilho. Significado de brilho no dicionário (Houaiss & Vilar, 2001, p.513): s. m. luz 

que um corpo irradia. Então teríamos uma argumentação para o fato de que a falta do outro 

lhe torna um ser inanimado (sem alma), sem luz, sem vida. (...) Nosso encontro com o outro 

não se realiza com base no respeito ou na tolerância, que são iniciativas do eu. O outro impõe 

sua alteridade irredutível sobre o eu. (Ponzio, 2009, p. 23
186

). 

O segundo excerto abaixo apresenta enunciados metafóricos que corroboram o já dito. 

A alma ausente se refere ao outro (elogios da tia, dos escravos), a qual ele descobre recolhida 

no espelho, depois de vestir a farda. O termo alferes poderia remeter o leitor por meio da 

troca da consoante f pela consoante t (uma parece a outra invertida), ao termo alter, que 

significa outro.  O outro que lhe traz luz, vida e plasma a alma exterior de Jacobina.   

- Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; 

e, como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e...não lhes 

digo nada; o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha 

de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que 

achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do 

sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no 

espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um 

letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as 

pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem 

outros; enfim, sabe que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma 

cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi 

comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, 

gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um 

autômato, era um ente animado. (ASSIS, 1983, p. 39) 

 

E finamente o terceiro excerto conclui a temática do conto.   

O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas 

equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; 

ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a 

alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das 

moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da 

casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do 

homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que 

                                                 
186

 Grifo nosso 
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entendia com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no 

passado(Assis, 1983, p. 35).  

 

O Eu (alma interior) é aniquilado pelo outro (alma exterior). Uma similaridade pode ser 

vista nos versos de Fernando Pessoa, em Tabacaria, ―quando quis tirar a máscara/ Estava 

pegada à cara.‖ Nesses versos, o eu-lírico mostra a impossibilidade, muitas vezes, de uma 

pessoa se desvencilhar de uma imagem forjada. O uso constante de uma máscara acaba por 

―grudar-se‖ à cara, e então torna-se difícil reconhecer a própria identidade (EU). Machado 

revela a mascaração, a fragilidade do homem, o conflito entre o ser e o parecer.  

6 Considerações finais 

As metáforas presentes no conto, portanto, poderiam ser consideradas argumentos que 

defendem a tese segundo a qual o objeto espelho reflete a alma exterior, que é a opinião 

alheia, a imagem que somos para os outros, assim como afirmou Meyer (1975). Jacobina, 

despojado do olhar do outro, encontra o EU, a alma interior, que, sem o OUTRO, é nada ―[...] 

porque a alma interior perdia a ação exclusiva, e ficava dependente da outra, que teimava em 

não tornar... e não tornava.‖(Assis, 1983, p.38). Nesse processo de argumentação, a metáfora 

contribui, primeiramente, para determinar alguns sentidos dos enunciados, para os quais o 

leitor é conduzido. Ela é um mecanismo enunciativo de argumentação, ainda que sua essência 

clássica seja compreender e experenciar uma coisa em termos de outra (Lakoff & Johnson, 

2002, p. 45).      

Vale ressaltar ainda os valores ideológicos da sociedade que são expressos por meio da 

metáfora, os quais sugerem ao enunciatário crenças que se somam as que ele já possui para 

compreensão dos enunciados. Isso porque ―a leitura de mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele (Freire, 1999, p.16). No 

processo de argumentação, a metáfora contribui  para determinar um sentido dos enunciados, 

para o qual o leitor é orientado, o que a torna um mecanismo enunciativo de argumentação. 

 Por meio desse mecanismo,  pode-se depreender que o autor ironiza a sociedade da época 

cuja crença era a existência de uma única alma. Segundo Fiorin (2008, p. 143), é um truísmo 

nos estudos machadianos a afirmação de que Machado é um homem cético e cínico, que se 

vale de um tom irônico em sua obra. Essas características se constroem a partir da totalidade 

de sua obra, em sua materialidade discursiva. Nela é possível verificar as marcas do éthos do 

enunciador. De alguns enunciados emanam essa ironia: ―Não tive filhos, não transmiti a 
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nenhuma criatura o legado de nossa miséria.‖(discurso de seu personagem Brás Cubas em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas). Nessa mesma obra, o enunciador fala em tom irônico, 

usando de falta de paralelismo semântico: ―Marcela amou-me durante quinze meses e onze 

contos de réis; nada menos.‖ 

O cinismo machadiano se revela nas máscaras que o homem afivela à conciência, de 

maneira tão firme, que acaba por aniquilá-lo. Isso se analisa em sua metáfora: ―O alferes 

eliminou o homem."(Assis, 1983, p. 35) 

 Na materialidade discursiva do Espelho, desde o início, ele já sugere a incerteza sobre as 

coisas mundanas, sobre o próprio ser humano que se perde por ter sua identidade formada 

somente a partir das opiniões alheias, do que é material. Por isso, Jacobina poderia ser um 

esboço de um indivíduo hodierno, um ser na sua incompletude, um sujeito fragmentado, um 

sujeito que não se identifica como ser individual, que vive um conflito entre a essência e a 

aparência. Ele é um ser cindido em dois pontos de vista distintos.  

 E nesse conflito, aparência anula a essência. Em outras palavras, tirando a carcaça 

exterior de natureza social, nada resta ao sujeito. Assim, é possível depreender,  nos 

enunciados machadianos, uma outra tese: a supremacia da sociedade em relação ao ser 

humano. 
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Resumo:  

 

O presente estudo estabelece um diálogo intertextual entre o poema condoreiro O 

Navio Negreiro: Uma Tragédia no Mar e o poema contemporâneo O Rato de Terno. O estudo 

atende a uma proposta mediada pela Profa. Ms. Fernanda Mazza, do curso de Jornalismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Para isso, a sua estrutura baseou-se nas aulas do curso de Intertextualidade Digital e na 

obra de Bakhtin e de Kristeva sobre Dialogismo e Intertextualidade. Toda a análise aqui 

exposta, portanto, afirma o caráter dialógico inerente a todo e qualquer texto, seja ele verbal, 

sonoro ou imagético. 

 

Palavras-chave: Dialogismo, Intertextualidade, Navio Negreiro, Castro Alves, Disney. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para o estabelecimento de diálogo intertextual entre o poema castro-alvino O Navio 

Negreiro: Uma Tragédia no Mar e o texto O Rato de Terno (produzido especialmente para 

esse estudo), as fundamentações de Bakhtin, aqui orientadas pela obra de José Fiorin, 

Introdução ao Pensamento de Bakhtin, foram essenciais tanto ao aspecto estrutural quanto 

conteudístico do poema produzido. 

                                                 
187

  Aluna de Comunicação Social – Jornalismo (CCL), da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

188
  Aluna de Comunicação Social – Jornalismo (CCL), da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

189
  Aluna de Comunicação Social – Jornalismo (CCL), da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 
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Um vídeo, de acordo com a proposta da mediadora Profa. Ms. Fernanada Mazza, foi 

produzido a fim de se por em prática os preceitos dialógicos por meio do seguinte 

direcionamento: escolha do tema a ser abordado, produção de um texto com base nesse tema, 

análise dialógica entre o texto produzido e o poema de Castro Alves, estabelecimento de 

relação dialógica entre o texto verbal produzido e imagens também produzidas que fossem, 

portanto, complementares à linguagem textual (e não afirmativas), e estabelecimento de 

análise intertextual por meio de uma canção que serviria de pano de fundo às imagens do 

vídeo. 

Sendo assim, esse estudo objetiva afirmar o dialogismo presente na produção do 

poema O Rato de Terno e das imagens utilizadas, bem como na intertextualidade afirmada 

pela escolha da canção que embala o vídeo: When you wish upon a star.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O Romantismo Brasileiro e a Geração Condoreira 

  

O Romantismo no Brasil dividiu-se em três fases. A primeira fase romântica marcou o 

início do nacionalismo dentro da literatura brasileira.  Trouxe como principais características 

o individualismo, a liberdade de expressão e a subjetividade, na intenção de criar um novo 

método linguístico, em harmonia com o espírito nacional.   

Em suas obras, a emotividade foi uma constante na busca pela interpretação dos 

sonhos, da imaginação e da alma. O emotivo sobrepunha-se ao racional, e o amor era 

retratado de maneira pura e idealizada.  

A natureza era o palco desse mundo ideal descrito pelos primeiros românticos.  Ou 

seja, ela transmitia o estado de espírito do eu-lírico, como um espelho que transparecia suas 

ansiedades e desejos.  

Como o ideal e a perfeição nunca são alcançados, na segunda fase romântica surgem 

sentimentos de insatisfação, melancolia e depressão, marcadores do chamado mal-do-século. 

Para fugir dessa realidade crua, portanto, o eu-lírico buscava a fuga por meio da morte e de 

ambientes peculiares, numa exaltação dos amores impossíveis e da incompreensão de seu 

mundo. 

Em função disso, a revolta se instaurou por meio da incessante pretensão do 

anárquico, do caos e do obscuro. A noite, o ópio e o culto às trevas são as características do 
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momento, numa espécie de inconformismo em contraposição ao nacionalismo exaltado 

anteriormente, em que as figuras do sertanejo e do índio promoviam o papel de representantes 

da cultura nacional. 

Na terceira geração romântica, as lamentações e as angústias foram postas de lado. Os 

poetas empenharam-se em modificar o mundo que os reprimia. A luta e engajamento social 

foram, portanto, caracterizadoras dessa geração, o que ressalta a transição do Romantismo 

para o Realismo. A poesia serviu como ferramenta para incitar a sociedade à mudança.  

Também chamada de Geração Condoreira, por ter como símbolo o pássaro Condor, e 

Geração Hugoana, por ter sido influenciada pelo poeta francês Victor Hugo, os adeptos dessa 

fase buscavam, por meio dessa representatividade, destacar o caráter de grande efeito 

pretendido por eles dentro do sistema social vigente.  

O Condoreirismo e seu maior representante, Castro Alves, são os principais alvos do 

presente estudo, por meio da análise e do diálogo com a obra castro-alvina O Navio Negreiro 

– Uma tragédia no mar. 

 

2.2 O Navio Negreiro: Uma Tragédia no Mar 

 

É uma paródia estrutural de A Divina Comédia, de Dante Alighieri. O texto dantiano 

pode ser considerado uma comédia, pois, apesar de começar no inferno, acaba no Paraíso. Já o 

navio Negreiro é uma Tragédia, pelo fato de começar no Paraíso e acabar no Inferno.  

 

Canto I 

 

O primeiro canto do conto O Navio negreiro: uma tragédia no mar apresenta o eu-

lírico em sua plenitude. Ele fala sobre a natureza de maneira idealizada, onde tudo é perfeito. 

O canto, portanto, faz alusão ao Paraíso. 

 

‘Stamos em pleno mar... Dois infinitos 

Ali se estreitam num abraço insano, 

Azuis, dourados, plácidos, sublimes... 

Qual dos dous é o céu? qual o oceano? ...  

  

Na terceira geração do romantismo, o pássaro representa a liberdade, que no conto 

caracteriza-se pela figura do Albatroz (uma das maiores aves existentes). Outra figura 

presente no canto é o Leviatã, um monstro marinho citado na bíblia. Albatroz (céu) funde-se 
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com o Leviatã (mar) formando apenas uma dimensão e o navio negreiro representa essa 

união.  

 

Albatroz!Albatroz! águia do oceano, 

Tu que dormes das nuvens entre as gazas, 

Sacode as penas, Leviatã do espaço,  

Albatroz!Albatroz! dá-me essas asas.
190

 

 

 

Os versos iniciados em ‗S promovem musicalidade. Este canto possui onze estrofes 

com quatro versos decassílabos em cada. O verso decassílabo denota a verdade e a ideia de 

que tudo é sagrado, no canto, representado pela natureza. Além disso, essa organização 

estrutural transmite harmonia. 

 

Canto II 

 

Sua estrutura é formada por quatro estrofes com dez versos epitassílabos em cada. 

Esse tipo de verso é utilizado em textos de tradição oral (letras de música e cantigas 

populares). Portanto, foi um conto feito para ser oralizado, por possuir maior rapidez em sua 

proclamação. 

Outro recurso utilizado no conto foi a aliteração da letra ―s‖. Isto foi colocado no texto 

com a intenção de reproduzir o som feito quando o mar encontra com o vento e com a brisa, 

batendo no navio.  

O conto apresenta diferentes nações e suas características mais representativas. Para 

essas representações, o eu-lírico cita alguns nomes como Tasso (poeta italiano), Nelson e 

Aboukir (grandes marinheiros), Ulisses (protagonista da odisséia de Homero. Sua aparição no 

texto engrandeceu significado do ideal de marinheiro e guerreiro. Além disso, a Odisséia é um 

texto épico, assim como o Navio Negreiro), Fídias (escultor grego que talhava deuses. No 

texto, Fídias talha marinheiros, mostrando que eles são modelos de beleza e semi-deuses). 

Na última estrofe do canto, o eu-lírico apresenta o mar passando a ser de Éden, 

tornando-se, assim, palco de heróis. 

Canto III 

 

                                                 
190

 Disponível em anexo. 
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O terceiro conto é apresentado com apenas uma estrofe com seis versos de doze 

sílabas, o que deixa o tempo mais devagar. 

É nesse canto que ocorre os fenômenos de antropomorfização e zoomorfização, pois é 

neste momento que o eu-lírico e o Albatroz viram a mesma criatura. 

Se os dois primeiros cantos representam a imagem idealizada do Paraíso, o terceiro 

pode ser representado pelo purgatório (porta do inferno). É neste canto que o eu-lírico começa 

a ver mais de perto o que está acontecendo. 

As reticências são utilizadas no canto com o intuito de mostrar uma pausa de 

desespero e de horror. É também, depois delas, que o eu-lírico começa a evocar a Deus, 

questionando-o. 

A partir desse canto, aquilo que era belo e idealizado começa a ser mostrado de 

maneira mais realista e, é quando o eu-lírico começa a descer em direção ao navio. 

 

Canto V 

 

O quinto canto do navio negreiro faz uma antítese aos cantos I e II, pois denota a 

impotência do divino perante a situação. Nesse canto o eu-lírico chega ao inferno e, ele que 

antes invocava o Albatroz, passa a indagar o próprio Deus. Este canto V pode ser chamado de 

Alegoria do Inconformismo.  

Diferentemente dos cantos I e II, não possui harmonia na quantidade de versos por 

estrofes e de número de sílabas por verso. Isto denota uma idéia de desarmonia, inquietude. 

A imagem do Albatroz (no canto representado pelo eu-lírico) faz intertextualidade 

com a imagem do condor da 3ª. Geração Romântica, passando a idéia de liberdade. (falar 

também da característica de luta pela sociedade da terceira geração). Contudo, Albatroz é 

praticamente três vezes maior que uma condor, demonstrando o apelo desesperado pela 

liberdade. Como essa liberdade não existe, existem apenas duas saídas para esses escravos: 

morrer ou enlouquecer. 

No canto, também são colocadas as figuras de Agar (figura Bíblica – escrava) e de 

Ismael (Filho de Agar). Ao mencionar Agar, o eu-lírico mostra que aquelas pessoas que estão 

sofrendo, estão na Bíblia. As mulheres são representadas por Agar e as crianças por Ismael. 

 

 

2.3 O Rato de Terno 
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O poema O Rato de Terno fala sobre os complexos Disney. São retratados os aspectos 

idealizados desse lugar e, também, o seu lado real, seus bastidores. Com o título O Rato de 

Terno, no qual o rato representa o Mickey e o terno o trabalho, é mostrada a ideia de que até 

mesmo o principal símbolo da Disney está lá prestando serviços. É como se a Disney fosse 

uma empresa como qualquer outra, porém tendo como objetivo a criação e a afirmação do 

imaginário infantil.   

O poema é constituído por quatro estrofes. As duas primeiras são construídas por sete 

versos cada, a terceira com quatro versos e a última com seis.  

O número sete, na simbologia, significa os sete graus da perfeição, além de ser o 

símbolo da vida eterna. Também apresenta equilíbrio e perfeição dinâmica e, é nessa 

plenitude, que o homem é convidado pelo numero sete a voltar-se a Deus a fim de descansar.  

Nessas duas primeiras estrofes, o número sete foi escolhido para passar essa ideia de 

plenitude e harmonia que o número carrega em si. Na primeira estrofe, são apresentados os 

aspectos idealizados dos complexos Disney, ou seja, todos aqueles padrões de qualidade pelos 

quais a empresa de entretenimento é conhecida.  

 

[...] it would be a place where everyone is happy and nothing ever 

goes wrong and where you could wish upon a star and your dreams 

would come true. People come from faraway places to see this 

wonderful new world from themselves. And they went home 

believers. (KOENIG, 1994)
191

 

 

 

A segunda estrofe apresenta os cast members,
192

 pois sem a preparação, a dedicação e 

o compromisso desses profissionais, nada disso seria possível. São eles os responsáveis por 

guardar os segredos dos bastidores e apresentar cordialidade e respeito na frente dos 

chamados guests.
193

  

O número quatro representa o sólido, o tangível, o universal e o mundo material. Na 

terceira estrofe, começa a ser apresentado um lado da Disney pouco conhecido pelas pessoas, 

seus bastidores. Com a ajuda do número quatro e sua simbologia, essa estrofe introduz a ideia 

                                                 
191

 Em português: […] este ser um lugar onde todos são felizes e nada nunca dá errado e onde você pode fazer 

um desejo a uma estrela e seus sonhos se tornarão realidade. Pessoas vem de distantes lugares para ver esse 

maravilhoso mundo novo por eles mesmos. E eles voltam para casa acreditando. 

 
192

 Em português: membros de elenco. 
193

 Em português: convidados. 
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de que, por trás desse mundo ideal, a Disney é uma empresa normal, com empregados 

normais, que por sua vez, possuem problemas e dificuldades reais.    

A quarta estrofe, composta por seis versos, fala que, por mais que a imaginação ainda 

exista fora dos complexos, a magia não. Fora da Disney, essa magia se transforma em vida 

real com seus atores reais, ou seja, aquela pessoa que no parque estava fantasiada de 

Cinderela, quando volta para casa, é uma pessoa que usa calças jeans e come no McDonalds.  

Segundo o Dicionário de Símbolos, o número seis inclina-se para o bem ou para o 

mal, além de ser o número do pecado e do erro. Além disso, segundo análise dos contos de 

fadas, o seis seria o homem físico sem o seu elemento sonhador, ou seja, o seis representa o 

homem sem seus sonhos.  

Na simbologia, a figura do rato é vista como algo impuro e ligado à riqueza. Segundo 

Freud, o rato é o avatar das crianças e ambos são símbolos de abundância e de prosperidade. 

O símbolo da Companhia Disney é o Mickey, um rato. Ou seja, o poema quis mostrar, já na 

abertura da estrofe, que todo esse mundo mágico que diversas pessoas admiram e, até amam, 

começou com uma criatura, simbolicamente, suja, impura e que busca apenas o dinheiro.  

Na quarta estrofe é mostrada uma quebra da expectativa daqueles que vem a Disney da 

maneira como ela é, normalmente, apresentada. É uma estrofe que denota a quebra da magia e 

dos sonhos. 

 

2.4 Do ponto de vista dialógico: uma conversa entre O Navio Negreiro e O Rato de Terno 

 

O poema O Rato de Terno, que pretende evidenciar os bastidores do Complexo 

Disney, foi pensado e escrito tendo como parâmetro conteudístico e estrutural o poema castro-

alvino. 

O texto estruturou-se basicamente por meio da simbologia numérica, apreendida pelo 

poema de Castro Alves. Em O Navio Negreiro, os versos e as estrofes possuem uma métrica 

simbólica. Dessa mesma forma, a quantidade de versos em cada estrofe, em O Rato de Terno, 

evidencia um significado que dialoga com a mensagem ali expressa. 

Ainda do ponto de vista estrutural, o poema configura-se numa paráfrase do texto 

castro-alvino, sendo também uma paráfrase do conteúdo, ou da mensagem geral proposta por 

cada estrofe e pelo todo em O Navio Negreiro. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

557 

 

No poema típico condoreiro, a ave Albatroz é responsável pela visão que descreve a 

paisagem exposta pelo eu-lírico. Da mesma forma, em O Rato de Terno, quem remete ao 

Albatroz é o cast member, aquele que trabalha no Complexo Disney por trás da magia.  

O cast member está nos parques Disney a serviço da alegria e do entusiasmo do 

visitante. Esforça-se para que tudo corra perfeitamente bem e para que a imagem da empresa 

como criadora e mantenedora dos sonhos infantis esteja sempre em evidência. Como, 

portanto, o cast member tem livre acesso aos bastidores da Disney, ele conhece tanto seu lado 

mágico e perfeito, como seu lado humano, realista, e sua didática como uma empresa 

lucrativa, assim como qualquer outra empresa que não lida com sonhos.  

Os cantos I, II, III e V do poema castro-alvino foram utilizados para que se formasse a 

estrutura conteudística das estrofes de O Rato de Terno. A primeira estrofe do poema 

estabelece dialogismo com o primeiro canto de O Navio Negreiro ao apresentar a Disney 

como um mundo fantástico, equiparando-a ao Paraíso descrito pelo eu-lírico na obra de 

Castro Alves.  

Aqui, a estrofe possui sete versos, um número que representa a perfeição dinâmica e o 

equilíbrio. Denota-se o fato de o mundo mágico parecer completamente real, mesmo que por 

trás de princesas e castelos haja plásticos, fantasias e cabeças penduradas. 

O segundo canto de O Navio Negreiro estabelece dialogismo com a segunda estrofe 

do poema O Rato de Terno. O eu-lírico da obra de Castro Alves ainda promove exaltações a 

respeito da paisagem que vê e admira. Promove a imensidão das águas ao citar grandes 

nações, por meio de seus representantes, como Itália, Inglaterra e França, países do Velho 

Mundo, berço da civilização ocidental. 

Aqui, os franceses, os ingleses e os italianos, cada qual com uma característica 

marcante proveniente de suas nações, são os representantes maiores de seus países. O texto 

estabelece mutualidade entre nação e povo. No poema O Rato de Terno, o cast member entra 

no papel crucial do navegante italiano, francês e inglês. É ele essencial para que a Disney 

funcione em harmonia, sempre bela como um sonho. Essa estrofe também possui sete versos, 

porque reafirma a posição de Paraíso presente no segundo canto de O Navio Negreiro e 

denota o equilíbrio como função primordial da atuação do cast member. 

Há dialogismo marcante entre o terceiro canto da obra de Castro Alves e a terceira 

estrofe do poema O Rato de Terno. Nesse canto, o eu-lírico evoca o Albatroz para que o ajude 

a enxergar o que de fato ocorre no navio. Há a percepção de algo muito medonho e 
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inacreditável está acontecendo. O eu-lírico começa a ver a tragédia: as mazelas enfrentadas 

por negros escravos dentro do navio enquanto são levados ao destino da escravidão. 

Da mesma forma, mas em menor intensidade, na terceira estrofe do poema O Rato de 

Terno, algo parece ser revelado. É como se o eu-lírico pudesse, a partir desse momento, entrar 

por trás do Complexo Disney e constatar que os sonhos em forma de princesas, príncipes, 

castelos e personagens-ícones não existem da forma como são retratados. Há a quebra de 

expectativas em relação a proposta de Walt Disney. 

Os versos dessa terceira estrofe somam quatro, o número do real, do sólido, do 

tangível, e do mundo material. Reafirma a ideia de que a magia Disney é produzida, facetada. 

Por fim, a quarta estrofe de O Rato de Terno dialoga com o quinto canto de O Navio 

Negreiro numa perspectiva inconformista. Essa última estrofe traz seis versos, numa 

simbologia de oposição da criatura ao seu criador. Nesse caso, há uma oposição demarcada 

entre os planos de Walt Disney e o produto final, seus complexos de entretenimento e suas 

produções.  

Denota-se que, por mais que o criador tenha pensado e planejado tudo, a Disney é e 

sempre será um lugar que projeta o ideal, mas que não necessariamente o é. O ideal nunca é 

alcançado, e tudo ali (cenário, personagens...) é fictício. O penúltimo canto da obra castro-

alvina também possui o número seis como simbologia estrutural, e reforça a ideia de Inferno 

imposta pelas mazelas e tristezas presenciadas pelo eu-lírico.    

 

2.5 Das imagens: A Disney pela Disney 

 

As fotografias utilizadas para a composição do vídeo O Rato de Terno foram tiradas 

dentro do Complexo Disney, com exceção da fotografia que representa o nono verso do 

poema. Produzidas e idealizadas por cast members, as fotos representam o cenário dos 

parques e do backstage do Complexo.  

Essas imagens foram feitas por pessoas que trabalharam durante três meses em 

diferentes posições e registram, de acordo com a temática, o ângulo, as cores e o momento 

capturado, os sentimentos e ideias de cada fotógrafo em relação ao mundo Disney. Dentre as 

fotos utilizadas para o vídeo, então, as que mais marcantes no que tange à representatividade 

foram escolhidas para a exposição da análise que segue. 

Os quatro primeiros versos do poema pretendem apresentar a Disney por meio da 

visão esplendida que a ela é delegada por muitos, em todo o mundo. Representam, portanto, 
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os pontos-chave do Complexo: O parque Magic Kingdom, o parque Epcot, o parque 

Hollywood Studios e o parque Animal Kingdom, respectivamente. Aqui, as fotografias
194

 

seguem a ordem estrutural dos versos, com uma imagem representativa de cada parque. 

A imagem que representa o décimo verso (Foto 10) traz um espelho que se encontra 

na entrada do backstage. É por ali que passam os cast members que saem do parque para as 

áreas internas e restritas do Complexo. No espelho, a frase ―I can make a difference for a 

guest‖
195

 retrata de forma determinante o papel do cast member como trabalhador, zelador e 

promotor da imagem da empresa aos seus visitantes. O can pode ser interpretado também 

como ―eu devo [...]‖, revelando o laço obrigatório e o dever dos trabalhadores da Disney de 

torná-la perfeita e realmente encantadora. 

A fotografia que ilustra o décimo-terceiro verso (Foto 13) retrata o amanhecer dentro 

do Complexo. Além de bela, a paisagem carrega em si o símbolo do trabalho e do dever. Ao 

amanhecer, os cast members devem estar dispostos e preparados para oferecer toda a sua 

garra à proteção da imagem da empresa. Além disso, o amanhecer pode significar a rotina, o 

ideal e o equilíbrio. Relaciona-se a isso o fato de os cast members serem detentores de tal 

equilíbrio, pois sem o esforço e zelo de seus trabalhadores, a Disney jamais seria tão perfeita e 

tão harmônica. Walt Disney já dizia: ―They creat, design, and build the most wonderful place 

on earth‖
196

, referindo-se aos seus trabalhadores. 

A imagem que representa o décimo-sexto verso (Foto 16) traz uma Cinderela 

utilizando o celular para enviar SMS. Nada mais humano e natural, em tempos modernos, do 

que o uso do celular. Com toda a magia e a beleza que evoca, pertencentes e referentes à outra 

época, uma Cinderela (ou a Cinderela) jamais utilizaria um celular. É uma personagem de 

referência medieval.  

A cast member no papel de princesa voltava para seu apartamento, dentro mesmo do 

Complexo. A imagem transmite com clareza que por trás de tudo aquilo, o que existe são 

pessoas, seres humanos de verdade, com defeitos, qualidades e manias. Porém, um 

personagem Disney de Conto de Fadas é sempre inatingível. 

A fotografia que simboliza o décimo-sétimo verso (Foto 17) do poema também é uma 

Cinderela. Mas é uma Cinderela carregando roupas. O fato denota o aspecto real (em seu 

sentido mais preciso) dos personagens Disney. Eles são seres humanos que agem como todos 

os outros. Onstage, porém, essas pessoas se envolvem com o personagem, na intenção de 
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 Fotografias analisadas em anexo. 
195

 Em português: ―Eu posso fazer a diferença para o visitante.‖ 
196

 Em português: ―Eles criam, desenham e constroem o lugar mais maravilhoso do mundo.‖ 
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mostrar ao guest que o que ele está visitando e apreciando é realmente mágico, fantástico. A 

mesma sensação que a Disney transmite por meio de suas produções. 

A imagem representante do décimo-nono verso (Foto 19), durante o vídeo, é 

reveladora. Se, para quem o assiste, resta alguma dúvida sobre a abordagem temática, após a 

aparição do Mickey Mouse ao lado de seu criador, Walt Disney, não restarão dúvidas: fala-se 

e reflete-se sobre os Complexos Disney. ―E tudo começou com um rato‖, também denota 

significado ao papel do Mickey Mouse como símbolo máximo da empresa. 

A fotografia do vigésimo verso permite uma reflexão sobre o propósito de Walt 

Disney: tornar completo e acabado o mundo criado e idealizado por ele a partir do momento 

em que não existisse mais imaginação fora dali. A partir do momento em que as pessoas de 

todo o mundo deixassem de sonhar, de criar, de imaginar, só aí a Disney teria seu objetivo 

cumprido, pois a ela seria delegado o papel de tornar tudo mágico e possível. Mas, por 

enquanto, isso ainda não aconteceu. A imaginação e os sonhos existem fora da Disney sim, e 

nada menos apropriado do que o Mickey e sua turma, sempre presentes na vida daqueles que 

estão dispostos a sonhar, em especial as crianças. 

O verso ―Ilusão e desilusão se confundem‖, simbolizado pela imagem 21, traz um 

adulto pedindo autógrafo a um personagem da Disney. Aqui, contrapõem-se toda a vivência e 

experiência dos adultos que já passaram por muitos problemas e desilusões durante suas 

vidas. Dentro da Disney, essas pessoas se entregam à ―magia‖ proposta pelo lugar e parecem 

voltar sonhar e pensar como se fossem crianças. 

 

2.6 When You Wish Upon Star: Uma infância idealizada 

 

A canção When you wish upon star
197

 é um registro característico dos desenhos 

Disney. Foi escolhida para embalar o poema O Rato de Terno justamente por sua 

representatividade perante as crianças e o cenário infantil. Sua melodia remete à calma, ao 

belo e ao incrível. 

 

When you wish upon a star (Quando você faz um desejo a uma estrela)                          

Makes no difference who you are (Não importa quem é você) 

Anything your heart desires (Qualquer coisa que seu coração desejar) 

Will come to you (Chegará a você) 

If your heart is in your dream (Se seu coração estiver no sonho) 

No request is too extreme (Nenhum pedido será tão extremo) 

                                                 
197

 Em português: Quando você faz um desejo a uma estrela (Tradução Contextual) 
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When you wish upon a star (Quando você faz um desejo a uma estrela) 

As dreamers do (Como os sonhadores fazem) 

Fate is kind (A sorte é generosa) 

She brings to those who love (Ela traz para aqueles que amam) 

The sweet fulfillment of (O doce cumprimento de) 

Their secret longing (seu desejo secreto) 

 

Like a bolt out of the blue (Como um parafuso fora do azul) 

Fate steps in and sees you through (A sorte entra e enxerga através de você) 

When you wish upon a star (Quando você faz um desejo a uma estrela) 

Your dreams come true (E seus sonhos se realizam) 

 

O trecho ―Quando você faz um desejo a uma estrela/Não importa quem é você‖ 

explicita o fato de a Disney ser um mundo totalmente aberto e livre. Lá, crianças sonham, 

adultos se deslumbram e todos possuem os mesmos sentimentos, a mesma ansiedade, a 

mesma alegria. 

A letra diz exatamente o que Walt Disney pretendia transmitir por meio de suas 

criações. Todo o Complexo Disney e suas produções foram um legado de sua história. O 

criador projetou o mundo mágico de forma milimetricamente pensada.  

A escolha da canção, portanto, não possui relação com a realidade Disney por traz de 

sua estrutura, com seus bastidores. Foi selecionada com o único intuito de situar o poema O 

Rato de Terno e explicitar sua abordagem: a própria Disney.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do tema - retratar o mundo Disney Onstage e Backstage - baseou-se na 

premissa de uma abordagem diferenciada, impensável. Produzir um texto que pudesse 

expressar a realidade Disney dentro e fora de seu Complexo e, ao mesmo tempo, dialogar com 

o conteúdo e com a estrutura do texto O Navio Negreiro, foi uma tarefa, desde o início, 

bastante complicada, porém muito prazerosa, até pela originalidade do tema abordado. Para 

tanto, a simbologia do poema castro-alvino foi utilizada de forma intensa, e, em função disso, 

a construção do poema O Rato de Terno baseou-se fundamentalmente em simbologias. 

A partir de todos os pontos expostos nas análises, pode-se concluir que de fato há 

dialogismo entre o poema de Castro Alves e o poema O Rato de Terno. Mesmo que a 

intensidade narrada seja necessariamente diversa, a intertextualidade é presente tanto 
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conteudístico quanto estruturalmente. Portanto, pode-se afirmar que o princípio dialógico de 

Bakhtin e sua releitura, por meio dos estudos de Kristeva, faz-se verdadeiro e presente em 

todo e qualquer texto.  
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A Construção da Linguagem no Mangá Cavaleiros do Zodíaco
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RESUMO 

O presente artigo examina os elementos textuais pertencentes ao mangá Cavaleiros do 

Zodíaco, do quadrinista japonês Masami Kurumada. A princípio, para dar forma a este 

trabalho, explana-se acerca da história dos quadrinhos e de como se deu o surgimento e a 

popularização do mangá no mundo. Assim, apresentam-se as particularidades do estilo dos 

quadrinhos japoneses em relação ao estilo dos quadrinhos ocidentais (comics). Neste sentido, 

buscou-se analisar a construção da linguagem da série Cavaleiros do Zodíaco. A seguir, 

passou-se a verificar e a pesquisar acerca das temáticas encontradas no enredo com o intuito 

de perceber as relações dialógicas que a história mantém com o contexto do qual se originou. 

Neste percurso, também analisou-se a dialogicidade que a obra em questão estabelece com 

diferentes discursos proeminentes do mundo ocidental.        

 

PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo; Linguagem; Mangá 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Introdução 

O referente trabalho tem como objetivo principal analisar a construção da linguagem no 

mangá japonês Saint Seiya, conhecido nos países lusófonos como Cavaleiros do Zodíaco, 

devido ao nome que recebeu na França, Les Chevaliers du Zodiaque.  

Desenhada e roteirizada pelo japonês Masami Kurumada, a série Cavaleiros do Zodíaco é 

considerada pelos especialistas em quadrinhos japoneses como uma das melhores histórias do 

gênero mangá. A história tem como protagonista o jovem cavaleiro mitológico Seiya, que, 

assim como seus companheiros, foi treinado para proteger a reencarnação da deusa Atena, 

uma humana chamada Saori Kido. Eles formam um total de 88 cavaleiros, sendo que cada um 

representa uma constelação. Essa nova geração de guerreiros deve além de proteger a deusa 

grega da Sabedoria, também manter a Terra livre do mal. Com a ajuda dos seus cavaleiros 
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Atena tem o dever de combater os inimigos que pretendam perturbar a paz dos seres humanos 

e do planeta. 

No mangá, a série é dividida em três sagas: Santuário, Poseidon e Hades. Para a análise desta 

pesquisa, elegemos a primeira, na qual os cinco cavaleiros de bronze: Seiya de Pégaso, Shun 

de Andrômeda, Ikki de Fênix, Hioga de Cisne e Shyriu de Dragão devem passar pelas doze 

casas zodiacais para salvar Saori, que corre perigo. Em cada uma dessas casas há um 

cavaleiro de ouro que representa um signo do zodíaco. A partir das lutas travadas, os jovens 

heróis acabam aprendendo mais sobre si mesmos e sobre o universo dos cavaleiros de Atena.

  

Segundo a revista brasileira especializada Neo Tokyo, a série Os Cavaleiros do Zodíaco foi a 

maior responsável pelo significativo aumento do número de fãs de anime (desenho animado 

japonês) e mangá  no país ―[...] a história de Seiya e companhia é até hoje considerada um dos 

maiores fenômenos da televisão brasileira‖(ARAMUK, 2007, p.40). No Brasil,  até aquele 

momento, nunca uma série animada japonesa havia conquistado tantos fãs. A maneira de se 

contar histórias encontrada no mangá e no anime foi tão inovadora quanto os temas 

mitológicos e espirituais misturados com aventura e ação. Tais elementos acabaram causando 

uma empatia significante entre os jovens. Afinal, até então, tanto os quadrinhos publicados, 

quanto os desenhos animados transmitidos pelas emissoras brasileiras eram, em sua maioria, 

produzidos por países do ocidente, principalmente Estados Unidos. Vale lembrar que o estilo 

do mangá Cavaleiros do Zodíaco, em sua essência, foi reproduzido no anime, devido às 

características que marcam a obra.    

Tendo em vista que no corpus estudado há duas linguagens a serem consideradas, a verbal e a 

não-verbal, ambas serão examinadas a fim de apreendermos as recorrências em cada uma 

delas na narrativa em questão. Desse modo, conheceremos como elas estabelecem relações 

entre si (internas) e também com o contexto do qual surgiu (externas). Por isso, para a análise 

da obra, serão necessárias tanto obras que dizem respeito à arte dos quadrinhos (HQs e 

mangás), quanto às teorias que se referem ao estudo da linguagem e do dialogismo, estudo 

elaborado pelo filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin (1895 – 1975).  
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Referencial Teórico 

Apesar de o estilo mangá diferenciar em determinados aspectos dos comics americanos, para 

nós foi de grande valia algumas teorias e estudos acerca da construção das HQs; afinal, os 

quadrinhos japoneses não fogem a esta categoria maior que é a arte sequencial. 

Assim sendo, a obra Quadrinhos e Arte Seqüencial do também quadrinista Will Eisner (1917– 

2005) contribuiu significativamente com a nossa pesquisa. Em seu texto, ele analisa as 

diferentes linguagens que podemos encontrar nas HQs. Eisner afirma que tudo nos quadrinhos 

possui uma significação e, por isso, é uma arte que deve ser analisada com cuidado e atenção:  

 A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma 

sobreposição de palavra e imagem, e, assim é preciso que o leitor 

exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais. As 

regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as 

regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) 

superpõem-se mutuamente. A leitura da revista de quadrinhos é um 

ato de percepção estética e de esforço intelectual. (EISNER, 2001, p. 

8) 

Nossa intenção, como frisado, foi comparar e colocar em evidência as duas maneiras de se 

construir uma história em quadrinhos, isto é, de modo abrangente, o estilo oriental versus o 

estilo ocidental. Porém, para que isso ocorresse, trabalhamos com obras que tratam dos 

processos de produção e das características típicas da arte sequencial. Dentre a bibliografia 

utilizada, podemos citar o estudo presente no livro Como fazer histórias em quadrinhos, de 

Juan Acevedo, que colaborou com as nossas investigações em vários aspectos do texto 

quadrinizado, como, por exemplo, com relação à construção de personagens: 

Existem ainda os personagens arquetípicos, que permitem outro tipo 

de histórias em quadrinhos [...] correspondem melhor a um símbolo, 

[...] que funciona como um molde [...] O modelo, neste caso, 

determina de antemão as características que o personagem vai 

apresentar. Assim, por exemplo, o ―herói‖ costuma ter feições 

agradáveis, ser esbelto, inteligente, generoso e valente, enquanto que 

a ―mulher fatal‖ tem uma beleza fria, é elegante, calculista e, 

freqüentemente, malvada (como se vê, este procedimento é muito 

diferente de estudar a vida real). (ACEVEDO, 1975, p.61) 

Em se tratando da linguagem que podemos encontrar nos quadrinhos, algumas produções de 

um dos maiores especialistas brasileiro em quadrinhos, Moacy Cirne, contribuíram 

significativamente para com os exames acerca da narrativa estudada. Para exemplificar, 
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podemos citar a obra A Linguagem dos Quadrinhos, que nos alertou quanto à ideologia 

presente nas HQs:  

Assim sendo, o quadrinho – sistemas culturais (artísticos) veiculados 

pelos sistemas de informação – devem ser entendidos como 

representações de um determinado aparelho ideológico. E é nesta 

perspectiva – de onde surge a forma na qual a ideologia de uma dada 

classe social necessariamente deve se realizar (cf. Althusser). 

(ALTHUSSER, apud CIRNE, 1973, p. 17). 

Com relação à arte do mangá, especificamente, utilizamos vastamente a obra Cultura pop 

japonesa: anime e mangá, organizada pela pesquisadora Sonia Bibe Luyten. A bibliografia 

referida nos auxiliou com relação tanto aos aspectos da linguagem (internos) dos quadrinhos 

japoneses, como às características contextuais (externos) nas quais estão inseridas as 

produções do gênero no oriente e no ocidente:    

O poder visual da narrativa dos quadrinhos japoneses, bem como sua 

abordagem criativa (comum no melhor das artes seqüenciais do 

mundo), com a construção de seus personagens por meio de recursos 

literários, grafismo com as artes plásticas, composição e escolha de 

cenas das páginas com linguagem cinematográfica, faz das HQs uma 

das mídias mais completas [...] tem poder elucidativo, contestador e 

didático. (ROSA, 2005, p. 102).   

Para a análise textual que fizemos por meio dos elementos linguísticos e imagéticos que 

encontramos no mangá Cavaleiros do Zodíaco, nos baseamos em estudos acerca do 

dialogismo elaborados por Mikhail Bakhtin.  

O conceito de dialogismo é o princípio unificador da obra do pesquisador e estudioso russo 

Mikhail Bakhtin. Tal conceito, segundo a concepção bakthiniana, diz respeito não só à 

linguagem, mas também estabelece relações com a filosofia de uma maneira abrangente.   

Assim, para Bakhtin, a língua em todos os seus aspectos está imbuída de diálogo; ou seja, 

todos os enunciados (produtos) produzidos no processo de comunicação – fala ou escrita – 

são diálogos. Isto se dá pelo fato de que, no processo de enunciação, o texto produzido passa 

indubitavelmente pela palavra do outro; isto é, o enunciador (produtor), ao constituir seu 

discurso, leva em conta o discurso do enunciatário (receptor) que, de certa forma, está incluso 

no seu. ―Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. 

O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados‖ (FIORIN, 

2008, p. 19). 

Desse modo, o enunciador, influenciado por outros enunciados com os quais teve contato, 

deverá produzir um texto levando em consideração tanto o contexto de produção, como os 
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aspectos relacionados à cultura, à história e à ideologia do enunciatário (do outro). Para 

ilustrar, leiamos o seguinte fragmento: 

Segundo essa concepção, a língua só existe em função do uso que 

locutores (quem fala ou escreve) e interlocutores (quem lê ou escuta) 

fazem dela em situações (prosaicas ou formais) de comunicação. [...] 

um enunciado sempre é modulado pelo falante para o contexto social, 

histórico, cultural e ideológico. Caso contrário, ele não será 

compreendido. (PINHEIRO, Tatiana, 2009, on line) 

Tendo em vista este conceito, podemos concluir que, se ao estabelecermos contato com a 

realidade não temos acesso direto a ela, pois somos mediados pela linguagem, esta também 

não se apresenta ―pura‖ para nós. Isto porque todo e qualquer objeto do mundo interior ou 

exterior mostra-se perpassado por ideias e conceitos gerais; ou seja, pontos de vista de outros 

sujeitos que já estabeleceram juízos de valores sobre eles. Conclui-se, pois, que não há 

nenhum objeto do nosso universo que não seja carregado dos mais variados discursos.  

Portanto, partindo do pressuposto de que todo enunciado produzido é uma espécie de réplica 

de um diálogo anterior com o qual tivemos contato, podemos considerar que o enunciador, ao 

construir o seu texto, acaba por confirmar, refutar, completar, discutir, ou contestar um 

enunciado anterior. Sendo assim, todo texto possui em sua constituição – material ou 

semântica – ecos de outros enunciados. ―Portanto, nele ouvem-se sempre, ao menos, duas 

vozes.‖ (FIORIN, 2008, p. 24). 

Vale lembrar que, para Bakhtin, o conceito de dialogismo diz respeito tanto às relações 

contratuais como às polêmicas; isto é, as relações que divergem ou convergem entre si. Dessa 

forma, os significados presentes em determinados textos podem sofrer diferentes 

representações e interpretações. 

Em se tratando das vozes dessemelhantes em um texto é importante lembrar que as relações 

dialógicas podem ser sociais ou individuais: 

Os conceitos de individual e de social, em Bakhtin, não são, porém, 

simples nem estanques. Em primeiro lugar, o filósofo mostra que a 

maioria absoluta das opiniões dos indivíduos é social. Em segundo, 

explica que todo enunciado se dirige não somente a um destinatário 

imediato, cuja presença é percebida mais ou menos conscientemente, 

mas também a um superdestinatário, cuja compreensão responsiva, 

vista sempre como correta, é determinante da produção discursiva. 

(Ibidem, p. 27) 

Percebe-se, então, que o sujeito, segundo o ponto de vista de Bakhtin, não está nem 

completamente alheio aos discursos sociais do meio e da época na qual vive, e nem 
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totalmente preso aos enunciados com os quais teve contato.  Sendo assim, o ser humano é, ao 

mesmo tempo, social e individual; ou seja, ainda que ele não esteja completamente submetido 

aos discursos sociais, seu discurso nunca será completamente ―puro‖ devido às influências do 

outro no meio onde vive.  ―Essas formas de absorver o discurso alheio no próprio enunciado 

são a maneira de tornar visível esse princípio de funcionamento da linguagem na 

comunicação verbal. (FIORIN, 2008, p. 33). 

Seguindo este percurso, devemos, então, distinguir as duas diferentes maneiras de inserir o 

discurso do outro em um determinado enunciado, segundo os estudos de Bakhtin. 

Segundo Fiorin (2008), a primeira maneira é conhecida como discurso objetivado, pois é 

composta por um discurso alheio explicitamente citado no discurso citante. Já a segunda, 

constitui-se de um discurso interno, dialogizado, no qual, na maior parte das vezes, não 

conseguimos notar nitidamente a separação entre o enunciado citante e o citado. 

Resultados e Discussão 

Tendo em vista o modo como os mangás são traduzidos e publicados no Brasil, é notável que, 

além das variadas temáticas das histórias, o que marca claramente a diferença entre a narrativa 

dos quadrinhos orientais e dos ocidentais é o formato. Sejam a linguagem, os traços, ou, até 

mesmo o número de páginas de uma revista, o resultado final de um mangá destoa em vários 

aspectos de uma HQ ocidental.  

Sendo assim, a primeira diferença que salta aos olhos do leitor ocidental ao entrar em contato 

com a narrativa típica do mangá é a configuração da própria revista. Seguindo a tradição da 

escrita japonesa, os quadrinhos orientais devem ser lidos de trás para frente; ou seja, o que 

para nós é a capa, para os orientais será a contracapa. O mesmo ocorre com a sequência da 

leitura dos quadros nas páginas (Figura 1): 

 

 
Figura 1: Esquema para a leitura de um mangá. 

 

A princípio, este esquema pode representar um ponto fraco dos mangás no que diz respeito à 

leitura deste gênero por ocidentais, pois, para que nos adaptemos à leitura dos quadrinhos, 
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necessitamos de prática. No entanto, a partir de um segundo ou terceiro contato, começamos a 

nos acostumar com as diferenças percebidas. 

Essa sensibilidade com relação ao aspecto material do mangá se deve ao fato de que a forma 

dos quadros japoneses distingue visivelmente do esquema geométrico com o qual estamos 

acostumados nas HQs ocidentais. Para nós, o desenho, em uma revista de quadrinhos, deve 

aparecer delimitado pelo quadro a qual pertence. Nos mangás, as linhas que margeiam as 

imagens nem sempre são respeitadas pelos criadores deste gênero.  

Tanto as personagens como os cenários, frequentemente, aparecem ―soltos‖ nas páginas, 

sendo, muitas vezes, limitados pela própria margem da folha. Esta aparente liberdade faz com 

que a ação e a velocidade da narrativa tornem-se elementos concretos para o leitor.  Devido a 

esta característica, uma cena de luta, por exemplo, pode percorrer de 10 a 30 páginas – muitas 

vezes o número total de páginas de um comic book. Lembremos que uma revista de mangá 

normalmente possui de 70 a 120 páginas por volume.  

Tendo em vista à linguagem, notamos que há uma característica comum aos mangás e às HQs 

ocidentais: o uso das onomatopeias. Como é sabido, esta figura de linguagem é encontrada 

com frequencia em quadrinhos, de um modo geral. Para tornar visíveis as manifestações 

sonoras provocadas ou não pelas personagens, usam-se signos representando sons que se 

aproximam do imaginário comum ao público-alvo.  

O leitor acostumado muitas vezes nem percebe a presença desta figura de linguagem devido à 

apropriação que este gênero discursivo fez desta figura de linguagem. Nos mangás, essa 

apropriação pode ser notada em diversos pontos da narrativa, como nos relata o excerto a 

seguir:   

A língua japonesa possui uma tradição antiga de usar muitas 

onomatopéias na fala. No mangá, para dar clima à cena e 

compensar a ausência de sons, a variedade cresce a níveis 

estratosféricos [...]. Além disso, no Japão existem onomatopéias 

que servem apenas para descrever uma situação, como, por 

exemplo, uma onomatopéia para representar a ausência de som e 

outra para indicar uma pessoa ficando vermelha de vergonha. 

(OKA, 2005, p. 90). 

Em se tratando das falas das personagens, apesar de encontrarmos diálogos extensos e 

monólogos densos em algumas narrativas, na maioria dos casos, a informalidade é a variedade 

predominante nesse gênero discursivo. Por ser uma mídia popular, os mangás japoneses 

atingem os mais diferentes públicos e, por isso, não optam pela formalidade excessiva. 
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Percebemos, pois, que na escrita, as regras gramaticais são respeitadas; no entanto, há certo 

tom coloquial nos diálogos. Afinal, por mais madura que seja a trama, é importante frisar que 

os quadrinhos, sejam eles ocidentais ou orientais, são meios de comunicação voltados para o 

lazer e o entretenimento.  

Para finalizar esse levantamento acerca dos aspectos específicos da narrativa do gênero 

mangá, lembremos, então, das principais responsáveis pela empatia e identificação por parte 

dos leitores das HQs nipônicas: as personagens.  

Com seus corpos delgados e cabelos rebeldes, estas carismáticas figuras conquistam 

diariamente legiões de fãs. Frequentemente se encontram personagens masculinas com 

caracteres femininos, sendo que o contrário raramente ocorre. Tal característica típica de uma 

história de mangá justifica-se segundo a tradição do teatro japonês do início do século XX, 

em que mulheres eram vistas representando papéis femininos e masculinos, influenciando de 

maneira decisiva na construção de personagens com olhos grandes e brilhantes da maioria dos 

mangás.  

No mangá, não são raras as vezes em que encontramos personagens que a princípio eram boas 

e gentis, mas que com o decorrer da narrativa se transformam em vilãs. Essa quebra de 

paradigma foi uma novidade para o público ocidental, pois os comics, na maioria das vezes, 

apresentavam dois tipos de personagens: os bons e os maus. Sendo que a aparência bonita e 

saudável ficava para a personagem boa e vise-versa: 

Por mais fantástica que seja a história, os roteiristas japoneses 

trabalham com muito mais competência o aspecto humano dos 

personagens, o que gera empatia dos leitores. Isso foi esquecido pelos 

norte-americanos, que transformaram seus personagens em 

semideuses quase onipotentes, muito distantes da realidade do leitor. 

(GUSMAN, 2005, p. 80).    

De uma maneira ou de outra, temos como referência a realidade e, por isso, sabemos que não 

existem pessoas totalmente boas ou totalmente ruins. Boa parte do público procura na leitura 

uma forma de identificação, ou de reflexão. As personagens dos mangás, com formações 

psicológicas densas e complexas, oferecem esse tipo de sensação ao leitor. 

A princípio, tais diferenças entre os mangás e os comics não foram recebidas com bons olhos 

pelos ocidentais. Contudo, os mangás passaram a invadir cada vez mais o mercado editorial 

europeu e, principalmente, norte-americano. Foi ainda na década de 1960, que o estilo mangá 

passou a ser respeitado e admirado. O responsável por essa popularização chamava-se Osamu 

Tezuka. 
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 [...] Tezuka era movido pela crença de que o mangá e o anime 

deveriam ser reconhecidos como parte integrante da cultura japonesa. 

Ele foi o principal agente da transformação da imagem do mangá, 

graças à abrangência de gêneros e temas que abordou, às nuances de 

suas caracterizações, aos seus planos ricos em movimento e, acima de 

tudo, à sua ênfase na necessidade de uma história envolvente, sem 

medo de confrontar as questões humanas mais básicas: identidade, 

perda, morte e injustiça. (GRAVETT, 2006, p. 28). 

A partir de Tezuka, percebeu-se que o enredo, os desenhos, as distintas personalidades das 

personagens e suas respectivas características psicológicas eram muito bem marcadas, porque 

não caracterizavam somente um novo estilo, mas também uma maneira diferente de ver o 

mundo.  

Sendo os quadrinhos uma mídia atrativa, os jovens ocidentais – fãs de personagens como 

Superman e Batman – tornaram-se, aos poucos, otakus
200

 dos mangás; logo, passaram a 

reconhecer a arte expressa por esses desenhos. Surgiam, então, desenhistas e roteiristas de 

mangás que ajudariam ainda mais na divulgação dessa ―nova‖ tendência pelo mundo. Dentre 

eles podemos citar o criador da série Cavaleiros do Zodíaco, Masami Kurumada. 

Segundo o própio Kurumada, não houve por parte dele um estudo elaborado quanto à 

temática envolvendo mitologia, espiritualidade e astrologia que permeiam o enredo da obra 

referida. Na verdade, ocorreu o inverso disto. A partir do momento em que ele começou a 

elaborar e desenhar a história dos cavaleiros de Atena é que se aprofundou nos estudos acerca 

desses assuntos. De maneira que, valendo-se sempre de uma linguagem popular, típica dos 

mangás, ele fez com que principalmente os jovens tivessem acesso a novos conhecimentos, ao 

mesmo tempo que interagiam com o enredo.  

Em entrevista, Kuramada afirmou que, assim como a maioria dos quadrinistas de mangás, 

sempre se inspirou no mestre Osamu Tezuka para criar suas histórias. Notamos essa 

influência em Cavaleiros do Zodiaco principalmente em algumas personagens esteriotipadas 

como é o caso do menino peralta Kiki.  

Este pequeno aprendiz surge na trama quando Shiryu visita o mestre Mu – cavaleiro de ouro 

de Áries – com o intuito de concertar as armaduras de Dragão e de Pégaso. Nessa passagem, 

Kiki tenta atrapalhar a visita do guerreiro de Atena brincando com truques de telecinese, até 

que o seu mestre (Mu) aparece e o impede de continuar atormentando o cavaleiro de Dragão. 

                                                 
200 Palavra japonesa que designa os fãs de quadrinhos.  
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Em diversas histórias de Tezuka encontramos uma personagem jovem que, ora se envolve em 

confusões, ora atrapalha a vida de outros personagens. Em Kimba, o leão (1965) – Jungle 

Taitei – , por exemplo, encontramos o desengonçado servo Tomy que para ajudar o leão 

Kimba, protagonista da série, a proteger a floresta, sempre cria momentos cômicos. 

No caso de Kiki, apesar das peraltices, logo ele se juntará aos cavaleiros e os auxiliará em 

diversos episódios. Percebemos, portanto, que ambas as personagens possuem relações entre 

si, pois estas representam a figura ingênua que ao tentar ajudar os companheiros, acaba se 

envolvendo em complicadas situações.  

Por meio deste fato, podemos tirar exemplos de como os enunciados com os quais tivemos 

contato podem influenciar na construção da nossa visão de mundo. Kurumada, ao reproduzir 

em sua história o formato de um tipo de personagem, demonstrou o quanto a leitura dos 

mangás de Osamu Tezuka provocou influência no seu modo de produzir quadrinhos. 

Ainda com relação aos enunciados com os quais Kurumada teve contato que se inserem no 

meio em que a série Cavaleiros do Zodíaco surgiu, ao observarmos as demais mídias 

japonesas, perceberemos que estas também influenciaram na construção da linguagem de obra 

em questão, como é o caso dos famosos seriados televisivos de ação. 

 Desde a década de 1960, com o surgimento do extraordinário herói National Kid –Nashônaru 

Kiddo –, personagens defendem o planeta do mal nas TVs japonesas a cada novo episódio. 

Este formato, com o tempo, foi aperfeiçoado em séries posteriores, tanto que o lugar de 

protagonista passou a ser ocupado por mais de um defensor; ou seja, uma equipe seria, então, 

a responsável pela defesa da Terra. Para exemplificar, citemos o seriado Changeman (1984) – 

Dengeki Sentai Changeman – que contava com a presença de cinco protagonistas heróis. 

Cada qual tinha um poder especial, característico de um animal, e podiam lutar tanto ao lado 

de seus parceiros como separadamente.  

Em Cavaleiros do Zodíaco fica claro esse formato de grupo. Seiya, Shun, Shiryu, Hioga e 

Ikki formam o quinteto central da história e, por isso, a trama desenvolve-se com a 

participação efetiva destes.  Porém, a ligação que há entre esses tipos de personagens, tanto no 

mangá em questão como nos seriados com tal enquadramento, diz respeito não só a questão 

da luta contra o mal, mas a valores como: fraternidade, amizade e lealdade.  

Com relação aos sentimentos de amizade e lealdade, podemos notar a presença de ambos em 

diversos instantes da narrativa do mangá Cavaleiros do Zodíaco. Ao passarem por diversas 
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provações, os defensores de Atena acabam dependendo não só de seus poderes para 

sobreviverem, mas também do companheirismo dos demais parceiros. 

As referidas características envolvendo as figuras heróicas do mangá estudado são frutos de 

uma forte influência do estilo do gênero em questão. Desde sua origem, como já ressaltamos, 

as personagens das HQs orientais são constituídas de aspectos marcantes que as distinguem 

entre si. Esses intensos traços humanos em seres que, teoricamente, deveriam ser 

completamente ficcionais, provocam nos leitores uma imediata identificação.   

Em se tratando de Cavaleiros do Zodíaco, por se adequar a categoria shonen mangá 
201

, há 

uma linguagem – verbal e não-verbal – própria; isto é, o público-alvo, em sua maioria, espera 

que os quadrinhos desta história sejam marcados pela ação, aventura, drama, comédia e, até 

mesmo, de romance. Todos esses aspectos são encontrados na obra em questão além, é claro, 

dos aspectos humanos das personagens que fazem com que esses jovens leitores se 

aproximarem ainda mais da leitura.   

Por isso, ao testemunharmos a aparição deste tipo de construção psicológica nas personagens 

do mangá Cavaleiros do Zodíaco, constatamos a presença de outra relação dialógica, mas, 

agora, com o enunciatário. Notamos, pois, que o texto interage com o leitor, estabelecendo 

uma relação na qual os sentidos do texto e a interpretação do receptor convergem para uma 

mesma direção, promovendo, desse modo, uma efetiva interação entre o autor, o texto e o 

leitor.  

Ressaltemos, ainda nesta relação de dialogicidade, uma questão típica da sociedade japonesa: 

a educação. Na terra do sol nascente as crianças desde os primeiros anos escolares são 

estimuladas a pensar acerca de suas futuras carreiras de trabalho. Até aos quatorze anos 

meninos e meninas estudam em escolas separadas, entretanto, a partir do Ensino Médio 

passam a frequentar colégios mistos.   

Esse marcante aspecto da escola tradicional japonesa é vastamente usado como tema em 

muitos quadrinhos orientais, como Sakura Card Captors (1996) –- Kādokyaputā Sakura – e 

Sailor Moon  (1992) – Bishōjo Senshi Sērā Mūn . Nestes mangás, por exemplo, percebemos 

os medos e os temores de jovens que, pressionados pela família e pela sociedade, devem 

escolher uma carreira de trabalho e estudar muito para obter o sucesso almejado.   

                                                 
201 Estilo de mangá voltado para o público jovem masculino com idade entre 11 e 15 anos de idade.  
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Com relação aos Cavaleiros do Zodíaco, a maioria dos protetores de Atena, por terem sido 

enviados muito jovens para os seus respectivos treinamentos, possui idades entre treze e 

quinze anos. A obrigação e a missão defender Atena, de certa forma, representam essa 

importante fase de transição na qual todos os jovens nipônicos se encontram em um 

determinado momento de suas vidas.  

Seiya, Shun, Shiryu, Hioga e Ikki não foram transferidos para escolas mistas e nem devem 

escolher uma carreira de trabalho; porém, recebem a tarefa de proteger a deusa Atena e, 

consequentemente, a Terra. Notamos, pois, que ambas as obrigações requerem 

responsabilidade, coragem e determinação para que o objetivo pretendido seja alcançado. 

Neste caso, a relação dialógica se dá, ao mesmo tempo, com o público-alvo e com o meio 

onde o mangá Cavaleiros do Zodíaco foi produzido; isto é, trata-se de uma relação que 

provém da cultura e da sociedade japonesa. Kurumada, influenciado pelas tradições culturais 

de seu país, trouxe para sua obra temas que dizem respeito tanto a sua formação pessoal, 

como à formação coletiva do seu povo. Tal atitude diz respeito ao conceito de individual e de 

social, segundo Bakhtin, tratado no começo deste artigo. 

Apesar da série de Masami Kurumada apresentar textos que estabelecem uma intensa relação 

de dialogicidade com universo oriental, mais especificamente, com os aspectos culturais e 

sociais do Japão, também encontramos ligações importantes entre o corpus examinado e o 

mundo ocidental, de um modo geral.  

Na literatura greco-latina, encontramos duas concepções de heróis: o clássico e o trágico. O 

primeiro é construído linguisticamente por meio de seus grandes e lendários feitos. Estes que, 

apesar de envolverem na maior parte das vezes assassinatos, mentiras e ―baixezas‖, elevam a 

figura que os pratica, como é ocaso da personagem Aquiles em A Ilíada: “Ela [A Ilíada] não 

mostra o herói apenas como grandioso. Mostra a dor que decorre desses grandiosos gestos. 

Mostra também seus ―defeitos‖, até mesmo a sua grandeza enquanto baixeza [...]‖. (KOTHE, 

1987, p. 23).      

Por outro lado, o herói trágico possui um percurso de queda, no qual sofre terríveis provações, 

mostrando sempre o seu lado mais humano e sensível. Isto faz com que ele, ao final, 

resplandeça em sua grandeza não física, mas espiritual, assim como Édipo, de Sófocles (a. C. 

496 - 406 a.C).    

Concluímos, então, que o percurso do herói clássico é alto, pois ele tende a crescer com 

decorrer da narrativa; ao contrário do herói trágico, que possui um percurso baixo. No 
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entanto, é na queda que ele redescobre a grandeza, provando que apesar da sua desgraça, 

aprendeu com os percalços com os quais teve que lidar.  

Vale lembrar que um herói clássico pode ter sua trajetória alterada tragicamente, como é o 

caso de Agamêmnon, outro importante personagem da obra de Homero: ―[...] glorioso e 

exitoso chefe de uma longa e perigosa expedição militar, é morto tragicamente ao voltar para 

a casa [...]; ele, que antes comandara uma epopéia, torna-se protagonista de uma tragédia.‖ 

(Ibidem, p.23). 

Em Cavaleiros do Zodíaco notamos que as figuras heróicas são um misto de épico e trágico. 

Os guerreiros da história aparentam ser, ao mesmo tempo, humanos semideuses.  Citemos, 

pois, o episódio final da saga Santuário, quando Seiya vence o Mestre do Santuário, o 

cavaleiro de ouro Saga de Gêmeos.  Este que, em seus últimos momentos de vida, reconhece 

seus erros e perde perdão à Saori e aos outros cavaleiros.  

Neste caso, a personagem Saga, apesar ter deixado transparecer durante toda a narrativa o seu 

lado de vilão cruel e imbatível, ao final, quando percebe o quanto foi errado, renasce da 

―baixeza‖ e resplandece sua grandeza interior, cativando, assim, o leitor. ―Todo grande 

personagem é uma união de contrários: ele é o alto cuja grandeza está na baixeza, ou é o alto 

que cai e readquire grandeza na queda, ou então é o baixo que se eleva e se mostra grandioso 

apesar dos pesares‖. (KOTHE, 1987, p. 13).   

Constatamos, neste caso, uma clara relação dialógica entre as características dos heróis 

trágicos e clássicos e o percurso narrativo de algumas personagens do mangá de Masami 

Kurumada.  Novamente, testemunhamos a aproximação entre discursos da cultura ocidental e 

a cultura oriental por meio de uma coerente construção linguística. 

Vejamos, então, a questão dos temas mitológicos ocidentais que são recorrentes no mangá 

estudado. Para exemplificar, analisemos os aspectos que marcam a personagem Shun de 

Andrômeda. Segundo a mitologia grega, Andrômeda, filha da rainha Cassiopéia, é 

acorrentada a uma rocha devido à raiva de Posêidon para com sua mãe. Resignada, aceita seu 

fardo e os maus tratos de um monstro marinho até o dia em que é resgatada pelo destemido 

Perseu, que após matar o inimigo, pede a mão da prisioneira em casamento.   

Na trama, Shun é o mais sensível de todos os cavaleiros. Na maior parte das vezes luta contra 

sua vontade, pois crê que o combate nunca leva a nada. Por isso, ao cumprir sua missão como 

defensor de Atena, nunca consegue enfrentar o seu adversário de igual para igual, porque 
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aceita o desafio contra o seu querer. Nestes momentos, geralmente, aparece algum 

companheiro para ajudar, tomando, assim, seu lugar na luta.  

Observamos, então, como há uma aproximação dialógica entre a construção da personagem 

citada e o mito grego. Em ambos os casos, a característica principal da figura (Andrômeda) 

que, no caso, é a fragilidade, e o percurso narrativo do herói Shun convergem para um mesmo 

plano semântico.  

Na história da sociedade ocidental, o período entre os séculos XI e XIV é frequentemente 

denominado ―A Era da Cavalaria‖. Bem treinados e exímios combatentes, os cavaleiros, 

sempre protegidos por resplandecentes armaduras, adquiriram um papel de grande 

importância. Na maioria das vezes, estas respeitadas figuras lutavam em prol da justiça e em 

nome de senhores feudais. Por isso, para que pudessem receber destaque entre os outros 

cavaleiros, criou-se heráldica – brasão exclusivo que os distinguia entre si. Tal símbolo que 

permanecia na família do cavaleiro por várias gerações.  

Estes cavaleiros históricos serviram de inspiração para as conhecidas ―Novelas de Cavalaria‖. 

Em produções deste gênero, os cavaleiros medievais das narrativas lutavam, acima de tudo, 

em nome da Igreja e do Cristianismo. Dessa maneira, além de protegerem os fracos e 

salvarem donzelas em perigo, também tinham missão de espalhar o evangelho de Cristo pelos 

lugares por onde passavam.  

Dentre essas obras do trovadorismo europeu, podemos citar a que é considerada pelos 

estudiosos como a mais significativa: A Demanda do Santo Graal (1220 d.C). Apesar de 

possuir autoria desconhecida, sabe-se que essa novela de cavalaria surgiu na França e 

acredita-se que tenha sido composta por Gautier Map.  

A trama desenvolve-se após o misterioso sumiço do Santo Graal – cálice que, segundo o mito, 

foi usado por José de Arimatéia para recolher o sangue de Cristo durante a crucificação. A 

partir de então, inicia-se uma ―demanda‖ na qual os cavaleiros deverão sair em busca deste 

objeto sagrado. Durante esta incessante procura, eles protagonizarão diversas aventuras e 

batalhas, até o momento em que o cavaleiro Galaaz, conhecido como ―o escolhido‖, é 

honrado com a aparição do Graal:  

Galaaz, tanto quanto os demais companheiros de jornada, não só 

procurava aperfeiçoar-se física e moralmente na defesa de donzelas e 

cavaleiros desprotegidos ou injustiçados, como fazia disso sua própria 

razão de viver. [...] percebe-se que o cavaleiro simboliza Cristo em 

sua peregrinação entre os homens, a fim de pacificá-los e defender os 
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pobres contra os ricos, os fracos contras os fortes etc. (MOISÉS, 

1997, p. 41). 

Haja visto que o mangá Cavaleiros do Zodíaco possui uma história que apresenta ligações 

com dois aspectos da literatura trovadoresca européia, em meados do século XIII, que são os 

cavaleiros e as suas armaduras, podemos estabelecer algumas relações dialógicas entre os 

discursos vigentes nesses dois gêneros, mangá e novelas de cavalaria. 

Verifiquemos, primeiramente, a questão das armaduras e de seus respectivos senhores. Na 

tradição europeia, a armadura, para um cavaleiro, era o seu bem mais precioso, porque além 

de ser sua principal proteção, também simbolizava o nome de sua família. A heráldica era 

mais do que um símbolo, era a junção de tudo aquilo que o cavaleiro representava.  

No mangá estudado, a armadura, independentemente da categoria (bronze, prata, ou ouro), é 

um bem precioso para o cavaleiro que a utiliza. No entanto, diferentemente dos cavaleiros 

medievais, os defensores de Atena representam, cada qual, uma constelação. Portanto, suas 

habilidades e forças dependem, além do domínio do cosmo interior por parte de cada 

cavaleiro, também do significado de cada constelação; ou seja, se um cavaleiro tem o dom de 

dominar o fogo, é porque sua constelação lhe permite tal manifestação. 

Ainda com relação à força e às diferentes habilidades dos referidos tipos de cavaleiros, 

notamos que as personagens das novelas de cavalaria utilizam sua fé como fonte de proteção e 

coragem. Isto porque estes cavaleiros acreditam na existência de uma força muito superior a 

deles, que, neste caso, provém do Espírito Santo. Já os cavaleiros de Atena, possuem uma 

força que pode aumentar conforme o domínio que a pessoa tem sobre o seu cosmo. 

Verificamos, então, que em ambas as personagens, as diferentes forças não são oriundas das 

armaduras que vestem, mas de uma energia interior e própria de cada indivíduo. 

Há, portanto, uma perceptível relação dialógica entre esses dois tipos de cavaleiros heróis. 

Tanto os cavaleiros retratados em A Demanda do Santo Graal, quanto as figuras do mangá 

Cavaleiros do Zodíaco, possuem aspectos em comum quando se trata da imagem estatutária 

do cavaleiro. Observamos, dessa forma, discursos que interagem em harmonia, pois 

convergem semanticamente para um plano equilibrado. 

Outro importante fator que aproxima dialogicamente esses dois discursos – do cavaleiro 

medieval e do cavaleiro de Atena – está relacionado com as respectivas missões que foram 

designadas para essas personagens. Em se tratando do cavaleiro trovadoresco, notamos que a 

sua tarefa maior, dentre todas, é a de evangelizar os povos com os quais tem contato por meio 
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da palavra de Jesus Cristo. Em contrapartida, o cavaleiro defensor de Atena tem como missão 

proteger a reencarnação da deusa e defender a Terra do mal. Em ambos os casos, verificamos 

a presença de uma busca por um bem coletivo.  

Para o cavaleiro medieval, a honra, a justiça e a glória de um povo provêm da fé que este 

possui em Deus. Já para os cavaleiros do mangá de Masami Kurumada, tanto a fé na justiça 

representada pela figura da deusa Atena, quanto a crença de que os seres humanos são 

capazes de feitos impensáveis, move as atitudes e ações tomadas por eles. 

 

Conclusão 

Como pudemos notar, a arte dos quadrinhos, nos seus mais variados aspectos, é rica em 

linguagem, seja ela verbal ou não. Tanto no ocidente, com no oriente, esse gênero textual 

representa maneiras distintas a visão de mundo de uma determinada comunidade linguística. 

Verificamos o quanto há uma relação dialógica entre o mangá Cavaleiros do Zodíaco, de 

Masami Kurumada, com o meio do qual se originou, provando, dessa maneira, como os 

discursos alheios de um determinado espaço podem influenciar no modo de ver e de 

reproduzir o mundo de um determinado sujeito. 

Ao mesmo tempo, foi possível verificar que um determinado texto pode receber influência de 

discursos que não estejam diretamente relacionados ao meio no qual está inscrito. Prova disto 

são os aspectos do universo ocidental que aparecem dialogizados no enredo do mangá 

estudado.  
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202

 

Alexandre Gomes Baltazar
203

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP 

 

Resumo 

Este artigo aborda a música como meio de aprendizado, e de que maneira ela pode contribuir 

para o desenvolvimento da criança desde a fase inicial da aprendizagem. Após a abordagem 

inicial, são discutidas questões culturais sobre a música e como ela pode ser objeto de estudo 

em sala de aula. A musicalidade não estabelece ligação somente com o âmbito da cultura, 

também possui vínculo direto com a educação na fase escolar, pois possibilita um 

aprendizado eficaz: trabalha o som nas diversas áreas da linguagem humana desenvolvendo a 

habilidade intelectual, permitindo ao beneficiado exercer um papel diferenciado dentro da 

sociedade, utilizando-se de suas diferentes inteligências que foram estimuladas ao longo do 

processo educacional. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; inteligência;música 

 

1 Introdução 

 

A pesquisa realizada tem por finalidade estudar o desenvolvimento da Inteligência na criança 

e de que modoamúsica pode contribuir no processo ensino-aprendizagem, levando em 

consideração sua matéria-prima - o som (elemento básico para a aprendizagem e a relação que 

este tem com o mundo, alémde sua importância na formação do indivíduo. A Teoria das 

Inteligências Múltiplas de Gardner, apresenta os diferentes tipos de inteligência,e sugere 

como cada uma delas pode ser desenvolvida, desde que estimulada. Ao considerar os 

diferentes estilos musicais existentes em diversas culturas, observaremos que a música é um 

item cultural importante em cada uma delas, pois revela o seu modo de ser, sua língua e suas 

origens, componentes indispensáveis no processo de aquisição de uma língua estrangeira, por 

exemplo. 
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No Brasil, existem várias escolas de idiomas que ensinam línguas estrangeiras. Em 

determinado momento do curso, o professor do idioma estudado, aplica atividades musicais, 

as quais, na maioria das vezes, são do estilo popular, para fazer uma análise gramatical ou 

uma observação coloquial, a fim de que o estudante aprenda sobre um determinado grupo ou 

artista musical. Em alguns países, a educação musical faz parte do currículo escolar, 

inclusiveda música clássica - o principal estilo apreciado pela maioria dos estrangeiros. Ele 

também pode ser estudado em sala de aula, porquepermite investigar desde vocabulário, até 

tempos verbais e períodos histórico–sociais.ou seja, a música estabelece relação entre homem, 

língua e cultura, tornando ambos um único objeto,podendo ser alvo de pesquisas. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 A Teoria das Inteligências Múltiplas  

 

A Teoria das Inteligências Múltiplas foi desenvolvida pelo Psicólogo Howard Gardner da 

Universidade de Harvard, na década de 80. O teórico identifica vários tipos de inteligências e 

as classifica como: linguística, musical, lógico-matemática, espacial, cenestésica ou pessoal. 

Aborda questões sobre quociente de inteligência (QI) do ponto de vista piagetiano para o 

processamento das informações, e defende: –―uma competência intelectual deve apresentar 

um conjunto de habilidades de resolução de problemas- capacitando o indivíduo a resolver 

problemas ou dificuldades genuínos que ele encontra e, quando adequado, a criar um produto 

eficaz‖. (GARDNER, 2002, p. 46).Cada ser humano possui uma habilidade intelectual 

disposta de acordo com as inteligências que se combinam em diferentes graus, intercalando 

uma com as outras, solucionando dificuldades e criando resultados cognitivos. Todas as 

pessoas têm a aptidão para desenvolver estas inteligências - nenhuma é mais importante do 

que a outra.  

Segundo Piaget (1970, p.15), ―A inteligência é uma adaptação. Para apreendermos as suas 

relações com a vida, em geral, é preciso, pois, definir que relações existem entre o organismo 

e o meio ambiente‖. Inteligência é a faculdade que o indivíduo possui de processar 

informações de maneira cognitiva, induzindo-o, assim, a criar habilidades e estratégias. 

Processo no qual a aprendizagem é fundamental para o seu desenvolvimento, visto que faz 
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com quehajanão só domínio e competência culturais, mas tambémintelectuais,influenciando 

desde conhecimentoslinguísticos até matemáticos, independente da área, seja ela ciência 

exata, humana ou biológica.  

Ao investigar determinada área do saber, o indivíduo chega a um raciocínio lógico que se dá 

por meio de estratégias que foram adquiridas ao longo do conhecimento prático e cognitivo 

que o leva à evolução intelectual. 

 

2.1.1 Inteligência linguística 

 

A linguagem é um dos processos de comunicação. Materializa-se através da fala e ocorre nos 

primeiros meses de vida. Para adquirir a linguagem, a criança passa por várias etapas, sendo 

que uma delas é o convívio sócio-familiar, onde apresentará uma fala com características 

restritas ao meio em que vive. Ao entrar para a fase escolar, a criança tem outro tipo de 

contato com a língua materna, pois começa a conviver com indivíduos da mesma faixa etária, 

e a relacionar os saberes com o mundo a sua volta.  

Visto que o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio da fala, quando esta é 

incentivada, a criança passa a desenvolver linguagem não só no âmbito da oralidade, mas 

também no da escrita e da leitura, criando, então, uma rede de informações cognitivas, a qual 

é ministrada pelo professor ointermediador entre o saber e a criança no espaço escolar – e 

expande a capacidade linguística, que dialoga com todas as outras áreas existentes, já que é 

por meio daquela que estas são desenvolvidas.Estruturas intelectivas são produzidas, e 

resultam nodesenvolvimento cognitivo da criança, que passa por um processo e organização 

mental e, também, dessas estruturas.Então, a inteligência linguística é o que permite ao sujeito 

se expressar e interagir com os demais. 

Em observaçãoà turma do Ensino infantil, junto com a professora a Cynthia Schneider, nas 

aulas de música,percebeu-se que as crianças, aopassarem por estas fases,alteram não somente 

a fala (entonação de voz), mas também seu comportamentorelação ao mundo em que vivem. 

 

 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

585 

 

 

2.1.2 Inteligência musical 

 

A música, assim como a fala, além de ser um tipo de linguagem, também se conecta com a 

maioria das áreas do saber. Está ligada à sensibilidade, pois lida com o som (que pode ser 

qualquer tipo de som desde um ruído a uma melodia), o ritmo, a melodia e a harmonia. O 

processo de musicalização acontece desde os primeiros momentos da infância - ―Ao nascer, a 

criança entra em contato com o universo sonoro que a cerca: sons produzidos pelos seres 

vivos e pelos objetos. Sua relação com a música é imediata, seja através do acalanto da mãe e 

do canto de outras pessoas, seja através dos aparelhos sonoros de sua casa.‖ (JEANDOT-

1993).  

Na turma que serviu de objeto para a pesquisada, o aprendizado de música se inicia logo na 

fase inicial da aprendizagem, e segue nas fases posteriores. Cada trabalha com um elemento 

musical, por exemplo, o grupo do Jardim I um ocupa-se com os tipos de som e movimento; 

Jardim II, com a intensidade do som, identificação de objetos musicais e acuidade auditiva - 

para que a criança esteja apta a perceber tudo o que acontece a sua volta através da 

sonorização. ―O aprendizado musical seria uma síntese ou produto das condutas receptivo- 

expressivas que envolvem o processo de musicalização.― (GAINZA-1988). 

A música influencia em todas as inteligências: a linguística porque ambas são objetos de 

textos como a ópera, que é uma narrativa musicada (contendo todos os elementos desta: 

enredo, personagem, tempo e espaço); lógico–matemática - na leitura musical, estabelece-se 

relação de dobro/metade com as notas musicais que instituem o tempo em que a música deve 

ser executada. Ou seja, quando um regente está à frente de um coro, ele executa todas as 

inteligências na inteligência logico-matemática, porque as operações matemáticas são 

executadas através de execução musical; a inteligência corporal – sinestésica - habilidade que 

os atletas têm para se locomover, ou uma pessoa de se expressar (esta é uma expressão muito 

utilizada no campo da ópera e da dança; as inteligências pessoais – capacidade de 

sensibilidade, ou para entender os outros que um indivíduo possui, e o sentimento que tem 

pelas coisas, sendo, ainda, que a música expressa também sentimento.Posto isto – exemplos 

de interligação da música com as outras esferas do saber - depreende-se que o estudo musical 

tende a facilitar a aprendizagem. 
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2.1.3 Inteligência lógico-matemática 

 

É traduzida pela capacidade que o individuo possui de organizar o sistema matemático e 

resolver problemas de maneira lógica e com precisão, lidar facilmente com gráficos, gravar 

informações referentes a estes. A música constitui, com este tipo de inteligência, relação de 

dobro/metade no sistema das notas musicais para a execução da música, como ilustra a figura 

abaixo: 

 

 
As notas musicais possuem vínculo direto com a matemáticapor causa do tempo - exercido 

em função do andamento musical -, além de uma relação física, pois as propriedades do som, 

intensidade, duração,são necessárias para que se compreenda a música em execução. 

 

2.1.4 Inteligência espacial 

 

A inteligência espacial está relacionada tanto com a criação de imagens mentais, quanto com 

a maneira como as coisas ocupam o seu lugar no mundo.Pode manipular os objetos de ordem 

virtual ou física, assim como desenhá-los, pintá-los ou desmontá-los, e até mesmo explicar 

determinadas situações e demonstrar entendimento por meio de pinturas ou gravuras. Está 

presente em crianças e pessoas cegas que podem se locomover e realizar atividades através da 

sensibilidade existente ao redor das coisas que os cerca;em jogos de xadrezou em coreografias 
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de grupo de dança, onde o sujeito dever ter noção de espaço para pode executar a 

apresentação. 

 

2.1.5 Inteligência corporal ou sinestésica 

 

É a inteligência do movimento corporal, da arte de representar , dança , pratica de esportes e 

desenvolvimento de habilidadesolímpicas.Utiliza o corpo para demonstrar emoções e criar 

habilidades corporais específicas com capacidade de treiná-las e transformá-las em ações nos 

movimentos que serão executados. Um modelo de integração da música com um esporte é a 

patinação artística no gelo: o atleta não precisa somente habilidades esportivas e artísticas, 

mas também desenvolver habilidade auditiva para executar as modalidades de patinação em 

conjunto com a música da apresentação.Para que isso ocorra, é necessário que tenha 

desenvolvido habilidade em seus movimentos para o atletismo que está ligado à artee 

demonstrar emoção para se expressar bem diante do público. 

 

2.1.6 Inteligências pessoais 

 

Dividem-se em duas esferas: a intrapessoal:sujeitos que, com facilidade, resolvem problemas 

particulares, lidam com as próprias emoções, auto-avaliam-se detectando pontos a serem 

melhorados em si próprios - e estabelecem metas individuais. Adultos e crianças que possuem 

este tipo de inteligência podem adquirir a habilidade de aprender e a estudar de maneira 

individual. 

E a interpessoal: que aparece em pessoasas quais têm inclinaçãopara compreender e 

interpretar os sentimentos do outro Convivem em qualquer ambiente; buscam objetivos 

comunsaos participantes do grupo do social em que se insere. 

 

2.2 O que é inteligência emocional? 

 

É competência que o individuo tem de administrar suas emoções e seus relacionamentos com 

o meio. A emoção é um sentimento construído através de sensações que podem ser de 
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inúmeras naturezas, como ódio, tristeza, prazer, medo, etc.Essaspercepções estão ligadas a 

determinados momentos da vida. 

Estes sentimentos são provocadosconforme a situação, por exemplo:omedo gera o pânico; ou, 

em um momento de fúria, o individuo pode se tornar agressivo.O sujeito que conhece bem 

seu comportamento e sabe lidar com ele independendo da ocasiãopossui tal gênero de 

inteligência. 

Ela se desdobra em duas: intelectual eemocional.A diferença ente cada uma é que o cérebro 

utiliza regiões específicas diferentes para executá-las.Entretanto, estão interligadas, bem como 

diretamente relacionadas comos tipos de inteligência descritas por Howard Gardner na Teoria 

das InteligênciasMúltiplas.  

Portanto, oindivíduo que desenvolver as capacidades intelectivas descrita neste segmento da 

teoria, possuirá a habilidade de manipular suas emoções – intra e interpessoais - em benefício 

próprio. Por isto,encontrarávazão para diversas questões que vivenciará ao longo de sua vida. 

 

2.3 Música: Conceituação 

 

Segundo LACERDA (1967, p. 4), ―A música é a arte do som‖. Ela não só é arte, como 

tambémuma sequência lógica e rítmica (ritmo e harmonia). Ou seja, é uma organização de 

sons com intensão de serem ouvidos. ―A música é um fenômeno acústico para o físico; um 

problema de harmonia, melodia e ritmo para o teórico; e o desdobrar das asas da alma, o 

despertar e a realização de todos os sonhos e anseios de quem verdadeiramente a ama...‖ 

(PAHLEN,1966, p.11) Além disto, é linguagem universal - presente em qualquer cultura e 

que pode se dar por meio da voz: 

 

vozes humanas audíveis... A voz humana foi o único instrumento 

empregado – cantando, recitando,  apregoando, entoando, algumas 

vezes do jeito mais imprevisível, mas sempre de um modo vivo e 

enfático, pouco a pouco vencendo uma inibição após outra para 

encontrar a personalidade de cada impressão vocal individual. 

(SCHAFER, 1991, p. 207) 
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A voz humana é um instrumento biológico que o ser humano pode utilizar para fazer qualquer 

representação sonora ou musical e que podemos exercer controle sobre ele desde que seja 

bem preparado e educado para desenvolvermos atividades sonoras utilizando a voz, que no 

ato do canto, pode ser combinada com a harmonia dos instrumentos musicais. 

Érepresentação sócia e espacial; expressão sentimental e sinestésica.Revela identidades e 

marca momentos importantes da vida – sejam eles individuais ou coletivos - ―Cantar ou tocar 

em conjunto pode resultar em compreensão e amizade.‖ (SCHAFER, 1991, p.294) 

A voz humana é um instrumento biológico que o ser humano pode utilizar para fazer qualquer 

representação sonora ou musical e que podemos exercer controle sobre ele desde que seja 

bem preparado e educado para desenvolvermos atividades sonoras utilizando a voz. 

A música além de linguagem também pode ser considerada uma ciência que está diretamente 

ligada com todas elas ciências humanas, exatas e biológicas. 

 

2.3.1 Gêneros musicais 

 

Há vários gêneros musicais:clássico, celta, jazz, popular, rock e etc. Atentaremos 

especificamente par primeiro citado, por fazer parte da delimitação de estudo para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

O gênero clássico ou erudito passou por diferentes períodos históricos - assim como a 

literatura e as artes plásticas, por exemplo. São exemplos:Barroco, Classicismo e Romântico 

(PAHLEN 1966). O período Barroco, em especial, traz à tona um grande compositor, Georg 

Friedrich Händel, de quem umapequena parte da obra analisar-se-á aqui. 

Para cada gênero musical, temos um tipo de artista que irá executá-lo, e isso depende da sua 

apreciação por determinado estilo a qual pode ser descoberta na infância ou na adolescência, 

mas mudar quando estiver na fase adulta, casomantenha contato com um outro tipo de cultura 

ou gênero musical. 

3 Elementos gramaticais presentes na música de Händel 

 

3.1 Vida e obra do autor 
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Nascido na cidade de Halle, Alemanha, em 23 de Fevereiro de 1685, foi um dos mais famosos 

compositores de sua época por causa de suas óperas. Dedicou-se a música desde muito jovem. 

Aos dezessete anos tornou-se o principal organista de Halle, e é nomeado para o mesmo cargo 

na Catedral Calvinista.  

Em 1706 decide ir para a Itália, onde passa um período nas cidades de Florença, Roma e 

Nápole executando algumas óperas, além decompor cantatas italianas e litúrgicas latinas. 

Mais tarde, toma a decisão de mudar para Londres.Lá, começa a criaróperas para a Royal 

Academyof Music.   

No ano de 1732, descobre seu novo estilo - o oratório (narração de peça bíblica musicada) - 

que lhe traz grande êxito. Cria a sua mais prestigiada obra, em 1741:“The Messiah”. 

Dividido em três partes, a temática destaéa vinda de um messias – aborda a anunciação e o 

nascimento de Cristo. Primeira parte: Natal; segunda parte: Páscoa(Paixão); a ressurreição e 

julgamento final na terceira. 

Estréia sua primeira audiçãoem Dublin, Irlanda, em caráter beneficente para hospitais. O 

próprio compositor fazia a regência.  Apesar de O Messias ter sido o mais conhecido, Handel 

compôs dezessete oratórios dos quais podemos destacar: Judas Macabeus, Sansão(1742), 

Ester(1718) e Saul(1739). Dentre as óperas, a mais famosa é Xerxes(1737), além de outras 

como: Deidamia(1740), Ricardo I, Lotário, Himeneu.  

Ainda, na contribuição que deixou para a música orquestral destacam-se os seis Concerti 

Grossi (concertos exclusivos para instrumentos) para orquestra cinco para cordas; cinco 

concertos para orquestra,doze para cordas e vinte para órgão.Além de outras formas de 

composição como suítes, sonatas para violino e/ou flauta, dentre outras fantasias e fugas. 

Amaioria das suas obras era religiosa: o cristianismo era temática principal. 

No ano de 1759, Handel falece. Está enterrado na Abadia de Westminster. 

Consagrou-secomo um dos maiores compositores do estilo barroco pela singular expressão 

musical e espírito artístico. 
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3.2 Aspectos gramaticais que podem servir para ensinar a língua estrangeira atravésda 

música  

 

Importante item no aprendizado de uma língua estrangeira é a gramática.A norma culta da 

língua é essencial para o estudante, pois constitui elemento importante para o 

desenvolvimento da escrita e da leitura.  

Nas etapas do desenvolvimento do idioma o aluno passa por uma serie de práticas de 

exercícios fundamentais para estimular as habilidades linguísticas necessárias para a 

compreensão do idioma. No entanto, outro importante fator são os estudos cultuais, porque a 

língua de um povo está profundamente envolvida com a cultura dele. 

As maiorias dos assuntos referentes aos aspectos culturais se apresentampor meio da 

leitura.São dois aspectos que caminham juntos, pois um estabelece vinculo como aprendizado 

do outro, e a leitura estádiretamente ligada àgramática - para que o texto se faça presente o 

escritor se apropria de elementos gramaticais.  

E a música também manifesta como foi exemplificado anteriormente, estes tipos de 

elementos.Verificar-se-á alguns exemplosdos elementos gramaticais presentes na música 

Hallelujah, que se encontra no Messiah, de Handel: 

 

For the Lord God Omnipotent reigneth. Hallelujah! 

The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord, and of His Christ, and of His 

Christ; and he shall reign for ever and ever, 

King of kings, and Lord of lords, 

And He shall reign forever and ever, 

King of kings, forever and ever, and Lord of lords, Hallelujah! 

And He shall reign forever and ever, King of Kings!  

And Lord of lords!  

And He shall reignforever and ever, King of kings!   

AndLordoflords! Hallelujah! 
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Podemos observar que a música, antes de se tornar um objeto sonoro executado por melodia, 

é um texto verbal – que só depois é musicado. Desse modo, possibilita ser utilizado como 

leitura, intermediador no aprendizado sobre cultura e desenvolvimento da habilidade auditiva, 

retomando o ponto de vista de Gardner, a Inteligência Musical, se integra com a Inteligência 

Linguística, que é, em primeiro lugar, desenvolvida pela escuta para depois se associar às 

outras competências do aprendizado linguístico.novos vocábulos. 

A partir da letra da música, é possível fazer análise gramatical e contraste entre o vocabulário 

linguístico do inglês utilizado na época de Handel e o atual. Por exemplo, no verso ―For 

theLordGodOmnipotentreigneth‖, ―reigneth‖é uma forma arcaica paraindicar a terceira pessoa 

do singular que não é mais utilizada no Inglês contemporâneo. Contudo, é mantida até hoje 

nas letras doHallelujahdo Messiah, ou seja, por não sofrer nenhuma alteração para o inglês 

atual. 

Nas aulas, ainda realizaram-se exercícios de escuta e compreensão auditiva. São exemplos: 

preencher uma ficha de compreensão oral com lacunas, completando os itens gramaticais que 

estão fazem presentes na letra; analisar o contexto sociocultural implicado da obra na época 

em que o obra foi composta (PeríodoBarroco, 1600 a 1750: período musical). Para que 

aconteça este tipo de atividade, é necessário considerar o nível do aluno na língua estrangeira. 

Estas sugestões requerem ao menos o nível intermediário,porque o aprendiz já 

possuiexperiência tanto sonora(pronúncia e fonética), quando gramaticale cultural sobre a 

língua estudada. 

São exemplos de elementos gramaticais que podem servir de base para a construção de um 

exercício linguístico: presença de elementos verbais (toreign, is, become), verbo auxiliar que 

indica futura(shall), artigo indefinido (the), pronome pessoal que indica terceira pessoa do 

singular de gênero masculino (he), pronome possessivo (his). 

Em uma letra de musica, existem os mesmos itens gramaticais que estão presentes no texto: 

pronomes, substantivo, verbos e adjetivo, independente do gênero musical.Esse tipo de estudo 

tem que ser realizado em indivíduos na fase adulta devido a sua maturidade cultural. 

Anteriormente, foi mostrado que os aspectos presentes na música clássica 

requeremamadurecimento intelectual e compreensão de mundo e de aspectos sócio-culturais, 

que para serem desenvolvidos sequencialmente no ensino-aprendizagem, são utilizados 

artifícios específicos. Para ensinar um adulto,estes serão diferentes dos que são empregados 
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para ensinar uma criança, porque esta está em período de formação, enquanto o outro,já tem 

característica mental consolidada.  

 

4Método 

 

O trabalho foi desenvolvido através de leitura técnica e pesquisa de campo. 

No primeiro momento, estudou-se a já explicitada Teoria dasInteligências Múltiplas, de 

Howard Gardner, e, também, Inteligência Emocional, de Daniel Golleman.A partir 

delas,foram abstraídos os aspectos psicológicos relacionados às questões de ensino-

aprendizagem, a fim de verificarque maneira elas poderiamestar ligadas à educação infantil 

tendo como foco a língua estrangeira.  

Seguiram-se, então, os encontros de pesquisa de campo - observação dos alunos da Educação 

Infantil (Jardim I e Jardim II) do Colégio Presbiteriano Mackenzie em conjunto com a 

professora de Música Cynthia Campelo Schneider -, em que foram focadosos seguintes 

aspectos:desenvolvimento nos ciclos iniciais da aprendizagem - de que forma pode a musica 

contribuir no aperfeiçoamento da habilidade intelectual na criança; a capacidade desenvolver 

habilidades linguísticas, lógico-matemáticas, sinestésicas, pessoais, e, 

principalmente,asmusicais, porque está relacionada – como já discutido ao longo deste 

trabalho,às áreas citadas anteriormente.  

Durante essas aulas aconteceram atividades lúdicas, trabalhando com personagens em sala de 

aula.O aluno faria uma ponte entre o saber os objetos que estavamà sua volta. Cada atividade 

é diferente para cada faixa etária. 

Houve ainda, exercícios sonoros objetivando sua percepção e intensidade, através do piano, 

objetos de madeira ou metal, destacando as diferenças sonoras em cada um deles. Cada um 

possui intensidade particular, podendo ser mais aguda ou grave. Tal aspecto também está 

presente nas características físicas dos objetos musicais: cada um tem forma etamanho que 

varia entre eles; uma função musical que é trabalhada de maneira diferente; e cada pessoa tem 

afinidade com determinado instrumento musical, que, como já afirmado, é percebida desde a 

infância. Com isto, permitindo executá-lo ou apreciá-lo somente de maneira sonora. 
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5 Resultados 

 

Percebeu-se que a criança apreende mais facilmente o mundo à sua volta e o que é ensinadoà 

ela, pois, por causa do estudo da música, aflora seus sentidos para a compreensão de 

elementos externos. Nos adultos a questão musical está relacionada a sentimentos e 

características que irão fazer parte de seu grupo social, trazendo à tona elementos que se 

diferem da idade infantil.  

Ao observar as duas fases, a adulta e a infantil, conclui-se que a criança tem inteligência em 

desenvolvimento. Já o adulto,possui a sua desenvolvida.Porém, em qualquer fase da vida, o 

aprendizado pode ser realizado, seja nos adultos ou nas crianças. A diferençaé que, na fase 

madura, a pessoa já possui uma mentalidade desenvolvida e a sua relação com o saber é 

seqüencial; na infantil, terá de construir o conhecimento - e isto dependerá do trabalho de um 

tutor que irá orientá-lo para que seja estabelecida a sequência intelectual.  

Para que se reconheçam as inteligências em uma pessoa, é preciso notar as suas habilidades 

nas atividades que desempenham.É necessário, assim de que seja hábil, que trabalhe e 

aprimore essas habilidades para que elas não estacionem em um determinado ponto, mas que 

favoreçam o individuo que a executa quanto aos que estão ao seu redor ou dependam do 

trabalho que ele exerce. 

 

6Conclusão 

 

A Inteligência é um assunto de extrema importância e que não deve ser discutido no âmbito 

escolar, mas por todos os indivíduos que estão preocupados com a formação educacional do 

ser humano. As questões que se referem a ela devem ser analisadas por pais, psicólogos e 

professores - os principais agentes na educação de uma criança. Nesse caso, principalmente,os 

pais e professores precisam pensar sobre a sua função e rever o seu papel em relação aos 

filhos e alunos. O desenvolvimento intelectualinfantil é muito importante para que um 

indivíduo saiba como se desempenhar pessoalmente e socialmente.Os elementos que estão a 

sua volta fazem parte deste seu desenvolvimento, assim como a música, que pode ser um 

elemento importante para o processo da aprendizagem.  
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Na elaboração da pesquisa acadêmica, os encontros com o orientador são de grande 

importância. Através deles são discutidos vários pontos do trabalho desenvolvido.As relações 

de troca de informações e conhecimentos elucidaram vários itens que foram abordados, 

ampliando conhecimento acadêmico e social, bem como criando a construção de um 

conhecimento sólido e eficaz tanto como aluno, quanto pesquisador. Solidificaram e 

aprimorar os conhecimentos obtidos durante a pesquisa. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise das influências grega e latina sobre a terminologia 

gramatical que constitui a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Inicialmente, estudou-se a 

produção do documento que apresenta os termos usados nos estudos gramaticais no país. Em 

seguida, analisou-se o desenvolvimento do pensamento grego sobre a linguagem, das 

primeiras reflexões até as teorizações que originaram a gramática ocidental. Também se 

procurou estudar a influência do pensamento gramatical grego sobre a gramática latina, 

destacando-se as contribuições de pensadores gregos e gramáticos latinos. Por fim, 

compararam-se os termos existentes na NGB e na terminologia gramatical latina. Verificou-

se, assim, a presença de diversos termos gramaticais do corpus analisado que constam em 

nossa nomenclatura oficial. Constatou-se, ainda, que muitos desses termos latinos originam-se 

da gramática grega. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nomenclatura Gramatical Brasileira; Gramática grega; Gramática 

latina. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

 

Introdução 

 

Apresentam-se aqui os resultados de uma análise desenvolvida em torno da questão sobre a 

medida em que a nomenclatura gramatical grega e sua correspondente latina influenciaram a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira. Percorre-se o desenvolvimento do pensamento 

gramatical grego até a consolidação da gramática tradicional, verificando-se como ele deu as 

bases para a organização da gramática latina e a fixação da terminologia nessa gramática.  

                                                 
204 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackenzie - São Paulo, 25 de outubro de 2011. O trabalho aqui 

apresentado resulta de Pesquisa de Iniciação Científica realizada com auxílio de bolsa da UPM, orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Maria Helena de Moura Neves e apresentada na VII Jornada de Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

em 15 de setembro de 2011. 
205 Estudante de Graduação do 8º semestre do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: 

laisqb@hotmail.com 
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O objetivo geral é verificar a importância de tal percurso para compreender a organização da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira e as bases que possibilitaram sua constituição. Para 

tanto, fixaram-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Comparar o documento que sistematiza nossa nomenclatura gramatical com os termos 

linguísticos presentes nas principais gramáticas latinas, especialmente na obra do estudioso 

Varrão, De Lingua Latina. 

2. Analisar-se o modo como a nomenclatura gramatical atualmente seguida reflete o legado 

deixado pelas gramáticas grega e latina. 

 

 

Método 

 

Desenvolveram-se as seguintes etapas de pesquisa e análise, orientadas pelo aparato teórico 

montado a partir do estudo e discussão das obras referidas: 

a) Estudo da produção, organização e conteúdo do texto da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira. 

b) Estudo da organização gramatical produzida pelos primeiros gramáticos latinos, com 

ênfase na nomenclatura por eles estabelecida. 

c) Confronto entre o texto oficial da NGB e a organização gramatical latina. 

Paralelamente, empreendeu-se uma análise da organização 

terminológica das primeiras gramáticas gregas em comparação aos termos das gramáticas 

latinas, elaboradas com base nas gregas. Em tal direção, esta pesquisa pôs sob exame a 

filiação dos termos latinos da NGB, investigando, especialmente, três conjuntos: 

a) os termos decalcados da tradução latina do grego; 

b) os termos de base latina em que se encontra alteração de nome e manutenção de conceito; 

c) os termos de base latina em que se encontra alteração de conceito para um nome 

conservado. 

A análise seguiu a divisão que a Nomenclatura Gramatical Brasileira 

apresenta (Fonética; Morfologia; Sintaxe), completando-se com a análise do Apêndice que o 

texto da NGB oferece. Utilizou-se a análise de Neves (2009), que tratou a origem grega dos 

termos da NGB, como roteiro para a organização do presente trabalho, que constitui uma 

pesquisa similar para os termos latinos, com ênfase no trabalho de Varrão. A edição da obra 
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do gramático latino consultada para este trabalho foi obtida por meio digital e em versão 

latim-inglês.  

 

 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira 

 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), em vigor desde 1959, pode ser especificada 

como um ―documento oficial de referência sobre a terminologia dos fatos, níveis e categorias 

gramaticais do português‖ (MOLLICA, 2009, apud HENRIQUES, 2009, p. 101). O objetivo 

primordial de todo o esforço que foi feito para estabelecer essa nomenclatura era, segundo a 

comissão de elaboração, facilitar e tornar mais prático o ensino de gramática, e, 

consequentemente, o de língua portuguesa, no Brasil (BARBOSA, 1962). 

Os elaboradores do anteprojeto procuraram instituir uma nomenclatura que não fosse 

considerada excessivamente conservadora ou excessivamente inovadora. Dessa maneira, 

deve-se compreender que, à época, o texto da NGB recebeu não só elogios mas também 

críticas.  

Da época em que se deu a elaboração da Nomenclatura Gramatical Brasileira até hoje sua 

importância foi relativizada. Tal fato se explica pela mudança de foco do ensino de Língua 

Portuguesa nas escolas, já que a NGB foi idealizada e concretizada em um período em que a 

prática de exercícios de análise sintática tinha maior importância no currículo da disciplina. 

Atualmente, pretende-se que os alunos exercitem a capacidade de entender e produzir textos 

(HENRIQUES, 2009, p. 53).  

Entretanto, vê-se a importância da NGB no contexto de sua produção e publicação. Se, à 

época de seu surgimento, as aulas de Língua Portuguesa ainda visavam a análises sistemáticas 

e o conhecimento de sua devida nomenclatura, consequentemente, os vestibulares e concursos 

públicos visavam, também, às classificações dos fatos de língua (HENRIQUES, 2009, p. 56). 

De qualquer forma, ainda segundo o autor, os atuais exames continuam a exigir tal 

conhecimento dos candidatos, mas de maneira ―disfarçada‖, de forma que pareça que se trata 

de interpretação de texto (HENRIQUES, 2009, p.58). 

Durante as últimas décadas, diversos estudiosos acreditaram – e alguns ainda acreditam – que, 

dado o tempo que já se passou desde o estabelecimento da NGB, é hora de uma reforma na 

nomenclatura. Entre as sugestões, aponta-se a incorporação de termos provenientes da 

Linguística ao texto. 
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A Nomenclatura Gramatical na História da Gramática 

 

O pensamento grego sobre a linguagem 

 

Verifica-se, na história do pensamento grego, um prematuro interesse pela linguagem, muito 

antes de haver uma ciência que a organizasse e buscasse classificações, mas tais vivências 

deram origem, mais adiante, ao levantamento de problemas linguísticos. (NEVES, 2005, 

p.19-47). 

Dessa forma, pode-se apontar que em obras poéticas, como as de Homero, por exemplo, a 

linguagem é tratada como importante elemento: a fala e a ação estão sempre ligadas, mas 

vistas de forma independente: aos discursos persuasivos dos personagens seguem-se as ações 

que aqueles discursos induziam.  

Em Hesíodo (século VIII ou VII a.C.), por sua vez, a linguagem é ferramenta de organização 

do mundo. Quem detém o poder da fala são as Musas, as quais influenciam poetas e reis em 

suas ações. Explora-se, nos textos, a capacidade de tais seres inferirem informações tanto 

verdadeiras quanto falsas. 

Em Heráclito e Parmênides (séculos V e VI a.C.) há um desequilíbrio entre o lógos (o que é 

dito) e a ação, mostrando-se que, talvez, um não corresponda ao outro. Procurava-se levar em 

conta o sentido da linguagem e das ações. 

Paralelamente à tradição poética, foi ganhando força a atividade retórica, tomada como arte 

formal. Ao lado do desenvolvimento dessa atividade desenvolveu-se o discurso filosófico, 

sempre objetivando estabelecer a origem e a essência das coisas. Os filósofos dos séculos VI e 

VII a.C. já questionavam as relações entre as palavras e as coisas e entre o ser e a linguagem. 

 

Os sofistas 

 

Os sofistas desenvolveram suas atividades durante a segunda metade do século V a.C., 

preocupando-se, principalmente, com a educação para a atividade política. Buscavam 

exercitar a capacidade de persuasão, e sem compromisso com a verdade, importando apenas a 

concordância do ouvinte, uma prática que exigia amplo conhecimento sobre várias áreas 

(NEVES, 2005, p. 35-42).  
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Considerando que o discurso argumentativo não poderia ser julgado como verdadeiro ou 

falso, visto que era resultado de opiniões subjetivas, os sofistas atribuíam um grande valor à 

palavra. Entretanto, eles não consideravam a linguagem como representação.  

Os sofistas exploravam largamente o discurso retórico e, por isso, preocupavam-se com a 

questão da eficiência na linguagem e, por conseguinte, pelo ensino do uso correto da 

linguagem. Todas essas atitudes encaminhariam, mais adiante, à preocupação gramatical. 

 

Platão 

 

Diferentemente da visão utilitarista da linguagem dos sofistas, a concepção filosófica de 

Platão (429-347 a.C.) vê a linguagem como transmissora de um sentido, que não está somente 

nela mesma, mas que remete ao verdadeiro ou ao falso. Na obra Crátilo, por exemplo, Platão 

trata de algumas das questões mais relevantes para os estudos linguísticos que se seguirão: a 

origem natural ou convencional da linguagem e a relação entre as coisas e os nomes que a 

denominam (NEVES, 2005, p. 47).  Na obra Sofista, Platão estende sua reflexão sobre a 

nomeação das coisas para a relação entre esses nomes, que deveria ser estabelecida pelos 

verbos para formar o discurso. Apenas no discurso, não na nomeação de objetos do mundo, 

poder-se-ia aferir verdade ou falsidade na linguagem. Pode-se afirmar, também, que Platão 

chega a conceber a ligação de um lógos (imagem do pensamento) com um referente material 

(NEVES, 2005, p. 58-63). 

 

Aristóteles 

 

Aristóteles, por sua vez, estuda, inicialmente, a capacidade biológica da fala no homem: a 

capacidade de emitir sons leva o ser humano a organizá-los na linguagem e, por meio dela, 

exprimir seus sentimentos e ideias, o que leva à constituição de uma sociedade política 

(NEVES, 2005, p. 65-68). 

Sobre a questão da significação, Aristóteles considera os nomes como símbolos das coisas, 

mas estabelece que, nessa relação, não há identidade total entre os elementos, apesar de haver 

correspondência entre eles (NEVES, 2005, p. 65-68). Para ele, a significação transmitida por 

esses símbolos é construída por convenção (NEVES, 2005, p. 71). Em sua definição de 

discurso, Aristóteles, assim como Platão, afirma que cada parte tem sua significação, mas que 
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esta não pode ser julgada como verdadeira ou falsa se considerada isoladamente (NEVES, 

2005, p. 73).  

Em obras como Retórica e Poética, Aristóteles analisa aspectos da linguagem referentes a 

cada uma dessas artes, respectivamente. Nas duas obras, de forma geral, Aristóteles dá 

atenção à distinção entre a léxis (elocução) e o lógos (o que é dito), analisando a relevância de 

cada um em discursos com diferentes propósitos (NEVES, 2005, p. 80). 

 

Os estoicos 

 

Iniciando-se um período de contato entre os gregos e outras civilizações invasoras, passa-se a 

priorizar a preservação cultural, principalmente da linguagem (NEVES, 2005, p. 85-86). 

Para tal objetivo contribuíram atividades de cunho teórico e prático, e o campo de estudos 

gramaticais prosseguiu em sua separação do campo dos estudos filosóficos. Nesse sentido, a 

filosofia estoica destacou-se pela convergência de estudos sobre física, moral e lógica, 

ciências consideradas conjuntamente. 

Para os estoicos, a dialética era a ciência dos enunciados e suas partes, e sob essa ciência fez-

se a divisão entre a voz (phoné), a dicção (léxis) e o enunciado (lógos) (NEVES, 2005, p. 88-

89). Os estoicos também fizeram uma distinção inicial entre significante (semaînon), a voz, e 

significado (semainómenon), o lékton (NEVES, 2005, p. 90). 

 

 

A Organização Gramatical no Ocidente 

 

A Gramática Grega 

 

O estudo sobre a gramática grega que aqui se apresenta tem base em Neves (2005). De acordo 

com a obra, as bases fundamentais do que se compreende atualmente como gramática 

desenvolveram-se, principalmente, durante o período helenístico. Tal época diferencia-se do 

período helênico quanto à nova organização política social e também em relação a novos 

aspectos culturais (NEVES, 2005, p. 111).  

Nesse sentido, a pesquisa e o ensino ganham destaque, visto que a preservação e transmissão 

da cultura helênica assumem importância como atividade cultural. No caso, os primeiros 

tratados de gramática tinham como objetivo facilitar o acesso a obras helênicas consideradas 
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clássicas. Nessas obras, encontrava-se a linguagem que se compreendia como o grego 

clássico, livre das interferências (barbarismos) que a língua corrente já vinha sofrendo 

(NEVES, 2005, p. 112). 

Na época helenística, a cultura é ligada à valorização das obras do passado, colocadas sob 

estudo literário e filológico, após a eliminação de versos espúrios, visto que se buscavam 

apenas os textos verdadeiros (NEVES, 2005, p. 112).  

O contexto em que surgiu a disciplina gramatical contribuiu para que esta apresentasse 

determinadas características que ainda são verificadas na atualidade quanto ao que se 

compreende como gramática. Assim, o estudo era restrito à língua escrita grega, mais 

exatamente à língua grega utilizada em obras literárias do passado (NEVES, 2005, p. 113). 

Apesar de seu caráter sistemático, a gramática helenística também apresenta elementos do 

espírito grego cultivado muito antes de seu aparecimento, como uma necessidade proveniente 

da manutenção da língua grega pura e o julgamento do trabalho dos poetas. Verificam-se, 

aqui, relações entre a tradição, correspondente à cultura helênica, e a necessidade de 

elaboração da gramática em determinado momento (NEVES, 2005, p. 113). 

O estudo da linguagem empreendido anteriormente pelos filósofos do período helênico era 

relativo a princípios da linguagem, com a classificação das palavras em categorias. Tal 

trabalho foi aprimorado na época helenística e a gramática foi consolidada como disciplina 

essencialmente filológica (NEVES, 2005, p. 116). 

Os centros culturais da época helenística abrigaram a elaboração da disciplina gramatical. A 

escola de Pérgamo estudava principalmente os textos de Homero, buscando sua 

verossimilhança, a compreensão dos mitos e o entendimento das categorias da língua, da 

lógica e da poética. Por outro lado, a escola de Alexandria dava maior ênfase à análise dos 

elementos formais dos textos, como sinais gráficos e analogia entre formas sonoras. Observa-

se, pelo trabalho dos alexandrinos, a passagem de uma visão filosófica da linguagem para 

outra que privilegia os aspectos externos, formais, ou seja, para uma visão mais prática e, 

pode-se afirmar, mais gramatical, visto que foram esses estudiosos os responsáveis pelo 

modelo de gramática ocidental tradicional que se conhece, como mostra Neves (2005, p. 117-

118).  

Pode-se destacar, entre os primeiros gramáticos alexandrinos, Zenódoto de Éfeso (325-234), 

que editou a Ilíada e a Odisséia e organizou as palavras raras das obras de Homero, embora as 

correções feitas ainda não tivessem por base critérios gramaticais (NEVES, 2005, p. 118-

119). Aristófanes de Bizâncio (257-180) também editou essas obras, além da Teogonia e 
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produções de outros poetas. Atribui-se a ele a definição dos sistemas de pontuação e 

acentuação, organizada para preservar a pronúncia correta das palavras. Aristófanes também 

dedicou certa atenção à etimologia, organizando as desinências (NEVES, 2005, p. 119-120). 

A Aristarco (215-145) atribui-se a autoria de diversos comentários e tratados críticos. 

Destacam-se suas tentativas de restabelecer os textos verdadeiros e sua atenção à temática dos 

poemas homéricos, além de sua busca pelos fatos linguísticos. Apesar de Aristarco não 

estabelecer regras, acredita-se que ele foi um dos primeiros a reconhecer as oito partes do 

discurso e era chamado de ―gramático por excelência‖ (NEVES, 2005, p. 121-122). 

Dionísio o Trácio (170-90) foi o responsável por organizar a gramática consolidada na 

Antiguidade e cujas principais características ainda estão de certo modo presentes na 

gramática atual de moldes tradicionais. Estudava principalmente as obras de Homero dando 

ênfase às analogias das formas sonoras (NEVES, 2005, p. 125).  

O estudioso publicou a primeira gramática do Ocidente em forma de um tratado metódico 

envolvendo questões que considerava concernentes à gramática, como o julgamento das obras 

analisadas, a explicação dos poetas e a investigação etimológica. A obra não incluía a sintaxe 

e não tratava apenas de filologia, organizando um campo de estudo para a gramática (NEVES, 

2005, p. 126-127). 

Apolônio Díscolo (século II a.C.) sistematizou a língua sob uma visão filosófica, gerando a 

possibilidade de tratar a sintaxe, já que procurava analisar a linguagem não apenas por seus 

aspectos formais, mas também lógicos. O autor publicou diversas obras gramaticais, mas deu 

ênfase a análises de lógica e de exatidão gramatical (NEVES, 2005, p. 127-128). 

Apolônio observa a diversidade entre os fatos de língua a serem levados em conta na 

elaboração de regras, e reconhece que o objeto de análise deve ser a língua comum, 

tradicional, não a linguagem poética. O autor também considera que o sentido das palavras é 

mais importante do que a forma, apesar de reconhecer que a forma é útil, e que a gramática 

não apresenta apenas regularidades (NEVES, 2005, p. 130). 

 

A Gramática Latina 

 

Sabe-se que a cultura romana foi fortemente influenciada pela grega. Os métodos 

educacionais romanos baseavam-se nos gregos, e a língua grega era ensinada nas escolas e 

deveria ser dominada. Assim, a gramática latina também sofreu essa influência, e havia 
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mesmo uma relação de dependência dessa gramática em relação à grega (LYONS, 1979, p. 

13). 

As modificações feitas pelos gramáticos latinos giraram em torno apenas de adaptações 

devidas às diferenças entre as línguas, visto que a semelhança estrutural entre elas levou os 

especialistas latinos a acreditarem que as categorias gramaticais estabelecidas pelos gregos 

seriam universais (LYONS, 1979, p. 14).  

As gramáticas latinas elaboradas por Donato (c. 400 A.D.) e Prisciano (c. 500 A.D.), 

consideradas manuais de ensino, foram utilizadas também durante a Idade Média, e 

contribuíram para que se mantivesse, nesse período, a ideologia de que a língua utilizada 

pelos grandes poetas clássicos era superior e mais pura em relação à linguagem oral coloquial 

(LYONS, 1979, p. 14). 

Em meio àquelas publicações gramaticais, Varrão organizou uma extensa teorização sobre a 

linguagem, que seria a mais completa até então: a obra De Lingua Latina, dedicada a Cícero.  

 

Varrão  

 

Varrão de Reate (Marcus Terentius Varro, 116-27 a.C.) pode ser considerado um dos maiores 

autores da época clássica latina, no que diz respeito aos estudos da linguagem. Apesar de ter 

publicado, também, diversos livros sobre agricultura, no caso do tratado De Lingua Latina, 

que era composto por 25 livros, restaram apenas os de número 5 a 10 (PEREIRA, 2000, p. 

55).  

No livro V, o autor explica que tratará, nos três livros seguintes, do modo como os nomes 

foram dados às coisas, assim como havia feito nos três livros anteriores (VARRO, 1938, p.3, 

§1). Nos livros de V a VII, Varrão dedica bastante espaço a explicações etimológicas de 

determinadas palavras, baseando-se no que ele acredita ser o conceito de etimologia: diz ele 

que uma análise etimológica é desenvolvida para buscar o significado original das palavras 

(VARRO, 1938, p. 5, §2). 

No segundo volume da obra consultada encontra-se o capítulo VIII, em que Varrão apresenta 

argumentos contra a existência do princípio de analogia na língua. Ele retoma o que diz já ter 

apresentado: sua concepção das partes em que se organiza o discurso, o modo como os nomes 

foram impostos às coisas, como os nomes derivados desses chegaram a essas diferenças e 

como as palavras, racionalmente unidas a outras, ganham sentido (VARRO, 1938, p. 371, §1). 
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Para dar introdução ao tratamento da segunda parte, Varrão afirma que a relação entre as 

palavras e suas respectivas declinações assemelha-se à relação entre um tronco e suas 

ramificações (VARRO, 1938, p. 371, §1). Em seguida, dedica-se a explicar a existência da 

flexão. O autor afirma que o uso de palavras flexionadas é útil e necessário porque, se tal 

recurso não existisse, teríamos que decorar uma infinidade de palavras, enquanto que, com as 

flexões, pode-se formar um número incontável de palavras a partir daquelas que já se 

conhece. Além disso, se não fossem as formas flexionadas, não nos seria possível verificar as 

relações de sentido que existem entre essas formas e as que lhes deram origem (VARRO, 

1938, p. 373, §3). 

Seguindo esse raciocínio de economia vocabular, Varrão prossegue discorrendo sobre as 

origens das palavras e passa, em seguida, a distinguir as formas que podem ou não ser 

flexionadas (VARRO, 1938, p.376; 379, §9-§10).   

Mais adiante, o autor trata da origem das derivações. Ele afirma que foi pelo uso dos falantes 

que os casos foram derivados, porque pelo recurso das derivações esses falantes poderiam 

indicar quando estavam chamando ou acusando, por exemplo. Varrão afirma que, por isso, a 

língua latina foi levada, assim como a grega, ao uso da declinação dos nomes. As formas que 

o autor chama oblíquas e que foram originadas do nominativo são os casos; a língua latina 

apresenta seis casos, enquanto a língua grega possui cinco deles (VARRO, 1938, p.383; 385, 

§16).  

Varrão afirma que autores gregos e latinos pesquisaram e escreveram sobre os tipos de 

derivação. Alguns defendiam que as palavras deveriam seguir a forma das palavras já 

existentes, num processo de analogia. Outros autores, por sua vez, acreditavam que tal 

princípio deveria ser desconsiderado, e que os falantes acabariam seguindo as formas 

irregulares, mais comuns na fala, que seriam produtos da anomalia. Na opinião do autor, 

devem ser seguidas as duas vertentes. Ambas já estavam presentes no uso, pois na derivação 

voluntária havia anomalia, enquanto que na natural se verificava regularidade (VARRO, 

1938, p.389; 391, §23).   

Contra a regularidade na linguagem, Varrão apresenta, com exemplos, o argumento de que há 

palavras idênticas provenientes de diferentes origens e palavras diferentes entre si 

provenientes da mesma origem (VARRO, 1938, p.399; 401, §34-§36). O autor ainda afirma 

que o princípio da regularidade funciona adequadamente na linguagem porque nem todas as 

palavras o seguem (VARRO, 1938, p. 401, §37), e que nem sempre é possível apontar 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

606 

 

regularidade entre algumas palavras semelhantes que, implicitamente, têm sentidos bastante 

distintos (VARRO, 1938, p. 403, §41). 

No livro X, por fim, Varrão esclarece os conceitos de analogia (identidade em vários aspectos 

entre elementos comparáveis) e anomalia (ausência de pontos de identidade) (VARRO, 1938, 

p. 537, §3).  Ele ainda afirma que há uma divisão nas partes do discurso entre as palavras 

primitivas e as derivadas, e que só se pode afirmar que há analogia nas formas derivadas 

(VARRO, 1938, p.545, §14). Há também uma segunda divisão, visto que as palavras 

modificadas por derivação ou flexão podem sê-lo por um processo de derivação voluntária 

(pelo uso) ou natural (pela lógica) (VARRO, 1938, p.545, §14). Varrão coloca sua opinião de 

que a derivação voluntária está associada à anomalia, porque acontece sem nenhuma 

uniformidade (VARRO, 1938, p. 547, §16). A terceira divisão, segundo o autor, diz respeito 

às palavras que são naturalmente flexionadas (VARRO, 1938, p. 547, §17). 

 

Quintiliano 

 

Marcus Fabius Quintilianus (± 30 d.C - ± 96 d.C) dedicou sua vida ao trabalho como retor e, 

principalmente, ao ensino da Oratória, e os conhecimentos adquiridos com tais experiências 

contribuíram para que elaborasse sua obra principal Institutio Oratoria, considerada um 

tratado de pedagogia (PEREIRA, 2000, p. 23-25).  

Para Quintiliano, deveriam ser levados em conta certos padrões de excelência no passado 

como fonte de inspiração para o desenvolvimento da oratória, revelando-se, então, seu 

conceito de mímesis. Considerava essa relação positiva se permitisse não apenas o 

espelhamento nos padrões clássicos, mas seu aperfeiçoamento e superação (PEREIRA, 2000, 

p. 31-32).  

Chama a atenção o tratamento dado pelo autor à gramática em seis capítulos da Institutio 

Oratoria. Segundo Pereira (2000, p. 62-63), a motivação para Quintiliano deter-se em 

explicações gramaticais em uma obra voltada para o ensino da oratória, diferentemente de 

outros autores que se debruçaram sobre o mesmo tema, relaciona-se à consciência do autor de 

que o conhecimento da língua era essencial ao estudo que se pretendia, e, inclusive, o 

precedia. Assim, além daquelas qualidades que o orador deveria apresentar, ele também 

deveria demonstrar amplo conhecimento sobre várias áreas e, principalmente, conhecer bem 

sua língua, que será o instrumento do qual se servirá para o seu discurso. 
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Destacam-se suas considerações sobre processos de formação e flexão de palavras e, 

principalmente, sobre as partes do discurso. (PEREIRA, 2000, p. 67). Mais adiante, no quinto 

capítulo, o autor estende-se no tratamento de questões como as onomatopeias e a formação de 

palavras, mas focaliza principalmente a correção no discurso. Para tanto, afirma que tanto o 

discurso quanto o uso das palavras separadamente deve primar pela correção, clareza e 

elegância. Além disso, alerta contra os vícios de linguagem, entre eles o barbarismo e o 

solecismo. (PEREIRA, 2000, p. 68-71). O capítulo seguinte de Institutio Oratoria mostra o 

posicionamento de seu autor quanto à presença da analogia na linguagem. Sobre essa questão, 

Quintiliano considera a analogia como um recurso útil para o orador, mas a submete ao uso na 

linguagem culta (PEREIRA, 2000, p. 71-75). 

Nos demais capítulos da obra citada concernentes à gramática, Quintiliano atribui à ortografia 

a função de evitar ambiguidades e, dessa forma, auxiliar na exatidão na linguagem. O autor 

também discorre sobre a apreciação dos textos literários, e comenta quais autores deveriam 

ser selecionados para tal estudo, como Virgílio e Homero, e, por fim, retoma o tema do 

trabalho a ser desempenhado pelos mestres de gramática e retórica (PEREIRA, 2000, p. 76-

79). 

 

 

Análise da Nomenclatura Gramatical Brasileira 

 

A seguir, apresenta-se uma análise dos termos gramaticais encontrados na obra de Varrão, De 

Lingua Latina, e sua correspondência com os termos da Nomenclatura Gramatical Brasileira. 

 

Fonética 

 

 Sílaba (syllaba) – Houve transliteração do termo grego para o latim, e, da gramática 

latina para a NGB, houve manutenção do conceito e do nome.  

 

Morfologia 

 

Quanto à formação das palavras, encontraram-se os seguintes termos: 
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 Derivação (derivatio): mudança na forma da palavra de forma voluntária ou natural, 

por analogia ou anomalia (forma regular ou irregular). Houve manutenção do conceito 

e do nome latinos. 

 Sufixo (incrementum): marca significativa adicionada à palavra. Houve manutenção 

do conceito latino e alteração de nome. 

Dá-se especial atenção à importância da flexão: 

 Flexão (derivatio): atribuição de marcas de gênero, número e caso às palavras. Houve 

manutenção do conceito latino e alteração de nome. 

Há vários termos associados à classificação das palavras. Na maioria dos casos, houve 

manutenção dos nomes e dos conceitos herdados da gramática grega: 

 Nome (nomen): Houve tradução do termo grego correspondente a substantivo, e, na 

passagem para a NGB, houve manutenção do conceito e do nome.  

o Singular (singulare): Houve tradução do termo grego para o latim, e, da 

gramática latina para a NGB, houve manutenção do conceito e do nome. 

o Plural (multitudine): Houve manutenção do conceito e alteração do nome. 

o Próprio (nomen): Houve manutenção do conceito grego, alteração do nome na 

gramática latina, e nova alteração na NGB, com o mesmo conceito de ―nome 

atribuído a uma determinada pessoa‖. 

o Comum (vocabulum): Como no caso do nome próprio, também houve 

manutenção do conceito grego, alteração do nome na gramática latina e nova 

alteração na NGB. 

o Diminutivo (exiguitatem): Houve mudança no nome e no conceito gregos, na 

passagem do termo para o latim, e na passagem dele para a NGB houve 

manutenção do conceito e mudança no nome. 

o Derivado (declinatum): palavra já modificada, oriunda da original adicionada 

de sufixo. Houve tradução e manutenção do conceito grego e posterior 

manutenção do nome pela NGB, com o mesmo conceito. 

 Pronome (pronomine): Termo traduzido do grego correspondente ao mesmo conceito. 

Houve manutenção de conceito e do termo latino para a NGB. 

o Pronome relativo (provocabulum): Houve manutenção de conceito e mudança 

no nome. 

 Adjetivo 
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o Comparativo (simile): Houve tradução do termo grego, mas o conceito não se 

referia a adjetivos. Na passagem para a NGB, houve manutenção do conceito 

latino de comparação graduada com uso de adjetivo, e houve alteração no 

nome. 

 Verbo (verbum): palavra que apresenta marcas de tempo e ação. Houve manutenção 

do conceito e adoção de nome semelhante oriundos da gramática grega. 

o Declinação (declinatur): Também tem o sentido de conjugação dos verbos. O 

termo não foi preservado em nossa gramática.  

o Pessoas (do verbo) (personarum): Incluem-se, aqui: quem fala, com quem fala 

e de quem se fala. Houve manutenção do conceito e do nome. 

o Tempo (tempore) (verbum temporale): Houve manutenção do conceito grego e 

do nome traduzido pelos latinos. 

o Presente (praesens): Houve tradução do termo grego e manutenção do conceito 

de mesma origem. Na NGB preservou-se o nome e o conceito. 

o Passado (praeteritum): Houve tradução do termo grego e manutenção do 

conceito de mesma origem. Na NGB preservou-se o nome e o conceito. 

o Futuro (futurum): Houve tradução do termo grego e manutenção do conceito 

de mesma origem. Na NGB preservou-se o nome e o conceito. 

o Particípio (participium): Houve tradução do termo grego e mudança do 

conceito de mesma origem. Na NGB preservou-se o nome e o conceito latino. 

 Conjunção (iunguntur verbum)/ Conectivo (copula): assim como na concepção grega 

(NEVES, 2009), a conjunção é classificada como um dos elementos não declináveis e 

tem função de unir diferentes partes do discurso. Houve mudança no nome e 

manutenção no conceito oriundo da gramática grega. 

 Artigo (articulum): Tradução de termo grego com alteração no conceito, visto que não 

havia artigos no latim. No caso, o termo englobava os pronomes (pronomine e 

provocabulum). Houve mudança no conceito e manutenção no nome pela NGB. 

o Definido (finitum): Houve mudança no conceito da gramática latina para a 

NGB e manutenção no nome. 

o Indefinido (indefinitum): Houve mudança no conceito da gramática latina para 

a NGB e manutenção no nome. 

o Gênero (genere): Houve manutenção no conceito e no nome. 
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o Masculino (virile): Houve manutenção no conceito e no nome traduzido do 

grego. 

o Feminino (muliebre): Houve manutenção no conceito e no nome traduzido do 

grego. 

o Neutro (neutrum): O termo e o conceito não foram preservados em nossa 

gramática. 

 Caso (casus): categorias em que as palavras se organizam apresentando flexões que 

denotam suas funções sintáticas. O conceito grego foi adotado pelos latinos, mas o 

termo e o conceito não foram preservados na NGB. 

 

Sintaxe 

 

Não foram encontrados no texto analisado termos relacionados a aspectos sintáticos da 

linguagem. 

 

Apêndice 

 

Quanto aos termos encontrados no apêndice da NGB: 

 

 Analogia (analogia): tendência à regularização. Houve manutenção do termo grego 

por transliteração e do conceito de mesma origem. 

 Anomalia (anomalia): derivação irregular. Houve manutenção do termo grego por 

transliteração e do conceito de mesma origem, mas nenhum dos dois foi preservado. 

 Etimologia (έτyμολογίαν)
206

: mantém-se o conceito grego de sentido primitivo de uma 

palavra. Houve manutenção do nome e alteração do conceito, além de transliteração 

do nome do grego para o latim.  

 Homônimo (dissimile): mantém-se o conceito grego de semelhança entre nomes e 

diferença nos conceitos. Houve alteração no nome latino. 

 Sinônimo (synonimyas): mantém-se o conceito grego de semelhança entre conceitos e 

diferença nos nomes. Houve transliteração do nome grego. 

 

                                                 
206 Consta na edição consultada da obra De Lingua Latina o termo em caracteres gregos. 
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Conclusões 

 

Ao longo do trabalho, buscou-se apresentar os aspectos mais relevantes do desenvolvimento 

gramatical no Ocidente. Partiu-se das primeiras reflexões dos gregos sobre a natureza da 

linguagem, sua relação com os objetos que nomeia e com a verdade, reflexões que avançaram 

para uma teorização sobre a linguagem e, por conseguinte, para o estatuto de uma ciência 

gramatical. 

Analisaram-se, nesse percurso, as contribuições de pensadores e, posteriormente, de 

gramáticos para o desenvolvimento da gramática tradicional grega, cujos moldes foram 

seguidos pelos latinos e, de alguma forma, chegaram até nós. Questionamentos sobre a 

regularidade ou irregularidade nas formas da língua iniciados pelos gregos e herdados pelos 

latinos contribuíram para novos desdobramentos do pensamento gramatical ocidental. 

No levantamento e análise dos termos gramaticais presentes na obra De Lingua Latina, do 

gramático Varrão, verificou-se que 33 termos se relacionam à terminologia gramatical que 

constitui a Nomenclatura Gramatical Brasileira, entre os 37 encontrados no documento. 

Desses termos, 27 mostraram-se parte do legado gramatical grego, revelando casos em que se 

mantiveram o termo gramatical, o conceito, ou mesmo ambos. Após tal avaliação, pode-se 

afirmar que em nossa nomenclatura gramatical persiste, principalmente, a terminologia e a 

conceituação gramatical de origem grega, mesmo que elas tenham chegado até nós por 

intermédio da gramática latina. Dessa forma, verificou-se a importância da fundamentação 

teórica desenvolvida pelos gregos para a constituição e a expressão de nosso pensamento 

sobre a organização gramatical. 
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UMA NARRATIVA, UM BORRÃO, UMA ANÁLISE... 
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RESUMO: Este trabalho objetiva detalhar estruturas narrativas no conto ―Borrão‖ (2002) do 

escritor Silviano Santiago, como a posição do narrador, o aspecto do espaço e do tempo, o 

monólogo interior, debruçando- se, também, sobre fatos e acontecimentos entrelaçados ao 

cenário descrito pelo narrador-personagem. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Reminiscências; foco narrativo; papel do narrador; tempo e espaço, 

monólogo interior. 

 

Perrone-Moisés (1990, p. 104) argumenta que a literatura ―empreende dizer as coisas 

como são, faltantes, ou como deveriam ser, completas‖, apresentando-nos dois pólos: o da 

falta e o da completude. A falta se impõe como realidade, enquanto a completude configura-

se como não-realidade, como desejo. Na esperança de preencher esse espaço vazio, a 

literatura reescreve o mundo buscando desvelá-lo e compreendê-lo. 
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No conto o ―Borrão‖ (2002), de Silviano Santiago, ‗o real se dá a ver‘ por um processo 

criativo e construtivo envolvido por um jogo mediado por vozes, tempo e espaço. Neste 

trabalho objetivaremos pela análise desses elementos, levando em consideração os efeitos de 

sentido produzidos no arranjo do texto e a sua relação com fatos históricos, entrelaçados ao 

cenário descrito pelo narrador-personagem. 

Como fundamentação teórica, recorremos a conceitos emitidos por Augé (2008), 

Cortázar (1993), Genette (1995); Reis, Lopes (1988) e Nunes (2002). 

Cortázar (1993, p. 151), comparando o romance ao conto, assinala que o primeiro ―se 

desenvolve no papel, e, portanto, no tempo de leitura, sem outros limites que o esgotamento 

da matéria romanceada‖. 

Já o conto, explicita, ―parte da noção de limite físico‖. Nesse sentido, pontua que o 

romance e o conto podem ser comparados, por analogia, com o cinema e a fotografia. Um 

filme é, em princípio, uma ‗ordem aberta‘, romanesca, enquanto que a fotografia pressupõe 

uma limitação imposta em parte, pelo campo reduzido que a câmara abrange, assim como 

pela forma com que o fotógrafo utiliza, esteticamente, essa limitação.  

A arte dos fotógrafos, segundo Cortázar (1993, p. 151) é definida por um aparente 

paradoxo: ―o de recortar um fragmento de realidade, fixando-lhe determinados limites, mas de 

tal modo que esse recorte atue como uma explosão que abra de par em par uma realidade 

muito mais ampla‖. 

Partindo desse prisma, Cortázar (1993) estabelece que o fotógrafo e o contista 

necessitam selecionar uma imagem ou um acontecimento, significativos, que não só valham 

por si mesmos, mas que também sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma 

espécie de abertura, que vai além do argumento visual ou literário contido na foto ou no 

conto. 

Em ―Borrão‖, esse limite é demarcado por um narrador-personagem que realiza um 

retrocesso no tempo (década de 60) e no espaço (Estados Unidos), em meio a reminiscências, 

para relatar-nos um acontecimento marcante em sua vida, cujo desenrolar está ligado aos 

problemas sociais e étnicos. Por isso, cada limite desta ‗fotografia‘, talvez ‗borrada‘, será 

analisado separadamente, a fim de que se possa ter a compreensão do todo. 

O primeiro elemento a ser analisado é o foco narrativo que, no conto, apresenta-se em 

primeira pessoa, instaurando na narrativa um narrador-personagem. A visão que realmente se 
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presencia é a do eu limitado, conhecedor apenas de um foco de visão. Porém não se pode 

entender esse tipo de narrador como o autor da obra: 

 

Se o autor corresponde a uma entidade real e empírica, o narrador será 

entendido fundamentalmente como autor textual, entidade fictícia a 

quem, no cenário da ficção, cabe a tarefa de enunciar o discurso, 

como protagonista da comunicação narrativa (REIS; LOPES, 1998, p. 

61). 

 

 

O papel do narrador é essencial para a composição do conto, da ‗fotografia‘, pois, é 

por meio dele que se podem depreender questões ideológicas, como também a medida das 

relações dentro da narrativa. Esta se localiza, então, nas mãos do ‗ser de papel‘. É ele quem 

faz as escolhas e determina o distanciamento em relação ao narratário (instância interna ao 

texto), ora pode colocar-se muito próximo, ora pode sonegar informações ou não ser claro na 

descrição de lugares e situações. O narratário é uma entidade ‗fictícia‘, um ‗ser de papel‘ com 

existência puramente textual, dependendo diretamente do outro ‗ser de papel‘— o narrador 

(REIS; LOPES, 1988, p. 63). 

Em ―Borrão‖, narrador e narratário estão de tal forma imbricados na narrativa, que o 

discurso se estrutura num único e longo parágrafo, destituído de diálogos entre personagens, 

mas constituído de um ‗diálogo‘ pretendido entre um ‗eu‘ narrador e um ‗eu‘ narratário, 

configurado na estrutura de um monólogo interior: ―O monólogo interior, consubstanciando 

uma radical focalização interna, oscila entre a rememoração e o projeto, o real e o imaginário, 

na agitação gratuita de um discurso interior que se situa a margem de qualquer projeto 

comunicativo‖ (REIS; LOPES, 1988, p. 267). Um borrão não é comunicável, não é algo para 

ser exposto a outro, é apenas um projeto, além de ser um texto escrito para não ser lido por 

ninguém. Um borrão é um rascunho, uma mancha...  

O texto é construído pelo narrador a partir desse pressuposto. Espera-se ‗passar a 

limpo‘ uma situação vivida, que ainda é vista como um rascunho: ―Quando ao passar a limpo 

— e as passarei algum dia, não sei quando —, a versão final será um mata-borrão‖ 

(SANTIAGO, 2002, p. 103). Em outras palavras, trata-se de uma história inconclusa, ainda 

viva, pois somente um projeto final poderá sucumbir ao ‗borrão‘...  

Para algo tão íntimo, não existe, em certo sentido, um leitor empírico: ―Quem lê 

rascunhos além de quem os escreveu? Esta narrativa não tem leitores. Ela não é escrita para 
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leitores. Por enquanto está sendo escrita para mim e para outros que devem ser dublê do 

autor‖ (Idem, 2002, p. 103-104). Duas considerações importantes sobre o narrador poderão 

ser observadas neste pequeno trecho. A primeira diz respeito à tentativa do narrador de 

distanciar-se do leitor, tentando estabelecer um diálogo com seu próprio ‗eu‘ e permanecendo 

totalmente fechado em si mesmo. A segunda observação refere-se ao termo ‗dublê de autor‘, 

que indica uma nova nomenclatura para o denominado ‗ser de papel‘ a quem se destina tal 

narrativa — trata-se, portanto, de um diálogo entre o narrador e o seu ‗eu‘, e entre ele e os 

‗outros‘ que compõem sua identidade. Para Reis e Lopes (1988), o narrador, neste caso, 

indica a possibilidade de ter a ele mesmo como narratário: 

 

[...] no monólogo interior, o narrador assume-se como destinatário 

imediato de reflexões e evoluções enunciadas na privacidade da sua 

corrente de consciência; o leitor tem acesso a essas reflexões pela 

mediação da escrita que o autor, no plano da criação literária, levou a 

cabo. (REIS; LOPES, 1988, p. 65) 

 

 

No conto ―Borrão‖, o narrador discutindo o termo que nomeia o título da obra consulta 

o dicionário que: aponta ‗borrão‘ como um ‗rascunho‘ ou como ligado a um indivíduo 

medroso. Essas menções a informações extratextuais constituem-se uma estratégia do 

narrador, e dessa forma, um leitor empírico terá de sujeitar-se à compreensão de um contexto 

estruturado a partir de elementos ligados a um todo, como, por exemplo, as várias citações de 

filmes e ao uso de termos próprios da língua inglesa. 

O narrador-personagem discorre longamente sobre o ‗fazer literário‘, sobre a distância 

temporal do fato contado e do momento da escrita, do quanto tal distância foi necessária para 

aproximar-se, então, da criação narrativa desta história: 

 

Esta narrativa é o rascunho do acontecimento vivido. Da experiência, 

como gostam de dizer os filósofos alemães. As palavras estão sendo 

escritas à tinta e serão diluídas por uma gota d‘água (uma gota de 

suor, é verão no Rio de Janeiro) que cairá no papel. Quando as passar 

a limpo — e as passarei algum dia, não sei quando —, a versão final 

será um mata-borrão que estará enxugando palavra depois de palavra, 

frase depois de frase, página depois de página. Esta narrativa é tão 

íntima quanto um borrão, um rascunho. Ela exige tarefas futuras para 

ser um conto. Buscarei palavras que se apropriem mais 

adequadamente do fato que está para ser narrado. Desenharei frases 

que devem ser mais incisivas para estarem mais convincentes. 
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Reestruturarei páginas a que falta o equilíbrio da composição da arte. 

Um bom conto é um campo minado. Deixo essas tarefas para o leitor, 

dublê de autor, de artista. Pergunto, salvando-me do auto-sacrifício: 

Quem lê rascunhos além de quem os escreveu? Esta narrativa não tem 

leitores. Ela não é escrita para leitores. Por enquanto está sendo escrita 

para mim e para outros que devem ser dublê do autor. Está sendo 

escrita para me dizer que, apesar das aparências, não esqueci aquela 

viagem de ônibus da cidade de Nova Orleãs, na Louisiana, até Fort 

Worth, no Texas. Viagem que depois prosseguiria até a cidade de 

Albuquerque, no estado do novo México, destino final do ônibus e do 

passageiro‖ (SANTIAGO, 2002, p. 103-104). 

 

Percebemos, que o borrão, o rascunho é, na realidade, o início da produção, o pretexto 

para narrar: ―[...] aquela viagem de ônibus da cidade de Nova Orleãs, na Louisiana, até Fort 

Worth, no Texas‖. (2002, p. 104). Essa falta de linearidade é típica do monólogo interior, em 

que o narrador está comprometido apenas com suas lembranças. 

Como o uso do monólogo interior, percebe-se, ao longo do texto, interrupções feitas 

pelo narrador que se perde muitas vezes em divagações: ―Estou me perdendo na viagem da 

narrativa e me esquecendo do ponto nevrálgico da minha viagem de ônibus, razão desta 

narrativa‖ (2002, p. 111). 

A repetição de palavras é outro recurso usado por esse narrador auto diegético: 

 

Por muitos anos esqueci. Por tantos anos esqueci, que expulsei da 

memória o fato que vou narrar. Expulsei-o aparentemente. A forma 

mais corriqueira da inocência é acreditar que existe faz de conta na 

vida psicológica. Fiz de conta, ontem, hoje pago a conta. Fiz de conta 

que nada tinha acontecido [...]. (SANTIAGO, 2002, p. 102). 

 

A repetição confere seriedade ao tema apresentado logo na primeira linha do conto. A 

segunda repetição desse trecho está na palavra ‗conta‘, apresentada com dois significados 

diversos: ora refere-se ao imaginário, à expressão ‗fazer de conta‘, ou refere-se ao monetário, 

ao ‗pagar a conta‘. 

Uma cena interessante a ser aqui descrita exemplifica o momento final, o borrão em si: 

 

O restaurante era chique e imaginava que poderia saborear 

tranqüilamente um T-bone steak ou as famosas ribs do Texas. Optei 

mentalmente pelas costeletas de carneiro. Tinham no cardápio, 
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afixado a porta do estabelecimento. Tanto melhor. Escolhi uma mesa e 

sentei-me. Esperei o garçom. Esperei. Esperei. Os garçons não 

passavam pela minha mesa. Não recebi o cardápio nem me 

ofereceram o tradicional copo de água gelada. Fiz sinal inutilmente. 

Atendiam a todas as outras mesas. Esperei dez, quinze minutos. Em 

vão. Esperei meia hora. Disso me lembro bem. A dor não se 

reconheceu ferida, por isso deve ter sido tão rápida a cicatrização. 

Levantei e saí do restaurante. Quantos olhos me seguiram até a porta? 

Não sei. Estava de costas (SANTIAGO, 2002, 112-113). 

 

O narrador personagem inicia suas divagações anunciando que existe um momento 

vivido que quer esquecer, apagar da memória, e ao escrever a narrativa, tem a intenção de 

curar essa experiência ruim. Para destacar a importância deste momento narra passo a passo o 

ocorrido, usando verbos de ação (―optei‖, ―escolhi‖, ―esperei‖, ―fiz sinal‖, etc.). Não há 

diálogos nesta cena, há apenas a descrição de uma situação de profunda solidão em terra 

estranha, já apontada no início do conto — ―solidão no ônibus‖ (2002, p. 102). A 

aproximação promovida pela cena permite a interação com o leitor empírico, que acompanha 

aos poucos a dor, a dor ―que não se reconheceu ferida‖. 

Embora haja apenas uma voz na narrativa, a do narrador-personagem, esta se 

configura em um jogo de vozes, que se circunscreve, como se viu, na relação do narrador com 

seu ‗eu‘ e com os ‗outros‘. 

Há um tempo delimitado, em ―Borrão‖ — o ano de 1963. Todos os fatos narrados 

gravitam em torno deste eixo, antes ou depois, ou concomitantemente. Verificamos a 

exemplificação da explosão figurada que alude Cortázar (1993, p. 151), em que a simples 

menção de um nome ou de uma data desencadeia uma série de menções a fatos ou a 

acontecimentos conhecidos, em relação à cultura e à história dos Estados Unidos. 

Aos três dias de Janeiro de 1963, como especifica o narrador-personagem, há o relato 

do percurso de uma viagem de ônibus da viação Greyhound, entre New Orleans na Louisiana, 

sul dos EUA, até Forth Worth, no Texas, no meio do dia. Essa viagem teria uma 

continuidade, após almoço, até Albuquerque, Novo México. O eixo geral do tempo presente 

na narrativa, que comanda as reminiscências do narrador-personagem alterna-se, 

repetidamente, ao redor dessa data. Para a análise do tempo, serão verificadas as marcas do 

tempo litúrgico e político e do tempo psicológico, tendo em vista que este é evocado 

constantemente pelas sensações do narrador em seu monólogo. Em seguida, analisaremos 

outros elementos textuais como a analepse, a prolepse e a elipse.  
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A primeira menção ao tempo psicológico
210

, em que se verifica um retorno ora para o 

presente, ora para o passado, intuído pelo ‗eu‘ — tempo da própria consciência da 

personagem — aparece quando o narrador declara que a ―viagem foi longa‖ (2002, p. 107). A 

palavra ‗longa‘ pode indicar tanto a extensão temporal do percurso, como o cansaço 

psicológico e físico experimentado por uma viagem. Sabendo-se que o narrador sofre com 

suas lembranças, percebe-se que seu entendimento pode ir além de uma referência ao tempo 

demarcado pela viagem à medida que interpreta o fato passado como uma extensão que se 

prolonga na ‗cicatriz‘ presente.  

No trecho, ―Acatei a viagem longa, longuíssima, para conhecer de perto a paisagem e 

os seres humanos que conhecia de longe nas telas do cinema‖ (2002, p. 107). Percebe-se que a 

narrativa será descrita justamente com base na marcação do tempo psicológico. De acordo 

com Nunes (2002, p. 18), o primeiro traço do tempo psicológico é a sua permanente 

‗descoincidência‘ com as medidas temporais objetivas: ―Uma hora pode parecer-nos tão curta 

quanto um minuto se a vivemos intensamente; um minuto pode parecer-nos tão longo quanto 

uma hora se nos entediamos‖. 

É justamente nesse tempo psicológico que a personagem fará divagações, referindo-se, 

por exemplo, à obra de John Steinbeck, Of Mice and Man, escrito na década de 1930. 

Observamos que este romance tem como cenário a sociedade agrícola da Califórnia 

afetada pela depressão econômica que se seguiu a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. 

Os dois personagens centrais, Laurie e George, são amigos de infância e têm um sonho 

comum: juntar recursos para comprar suas próprias terras. Vagueiam por fazendas do 

sudoeste norte-americano. Além da complexidade das relações humanas há todo o pano de 

fundo ocasionado pela depressão econômica (1929) num dos países mais ricos do ocidente 

que, na ocasião, gerava parcas possibilidades econômicas. O narrador-personagem aproveita 

os fatos e faz menção à problemática dos trabalhadores mexicanos que cruzam a fronteira 

através do Rio Grande, conhecidos como ―wet backs‖, ou ‗costas molhadas‘ em virtude da 

travessia noturna e clandestina do Rio Grande (2005, p. 111). 

Essas menções que serão apresentadas pela referência a ficções (livros, filmes) 

também remetem a um tempo histórico, marcado por um contexto definido. O narrador-

personagem, ao citá-los, continua a delimitar sua ‗fotografia – conto‘, numa proposta similar à 

                                                 
210 A experiência da sucessão dos nossos estados internos leva-nos ao conceito de tempo psicológico ou de tempo vivido, 

também chamado de duração interior [...] Variável de indivíduo para indivíduo, o tempo psicológico, subjetivo e qualitativo, 

por oposição ao tempo físico da Natureza [...] (NUNES, 2002, p. 18). 
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de Edgar Allan Poe (apud CORTÁZAR, 1993, p. 122): ―[...] a eficácia do conto depende da 

sua intensidade como do acontecimento puro, isto é, que todo comentário ao acontecimento 

em si [...] deve ser radicalmente suprimido.‖ 

O narrador menciona uma evocação que se prende ao tempo litúrgico, sagrado que 

marca as festividades cristãs. Refere-se deste modo ao Natal e ao Ano Novo: ―Depois do 

Natal e Ano Novo, passados longe da casa paterna, junto a um casal de amigos de Minas 

Gerais‖ (2005, p. 102).  

Na evocação de suas memórias, acontece a menção ao tempo político num flashback, 

quando inclui na narrativa o fato de ser brasileiro e, então, pertencer ao ―south of the border” 

– segundo o mesmo, ―[...] como fomos classificados a partir da Segunda Grande Guerra‖. 

(2002, p. 105). 

A primeira linha de ―Borrão‖ faz referência ao tempo numa elipse, que se constitui de 

acordo com Genette, como uma falha na continuidade temporal: ―Por muitos anos esqueci. 

Por tantos anos esqueci, que expulsei da memória o fato que vou narrar‖ (2002, p. 102). O 

narrador-personagem não consegue delimitar esse período e, por isso, resume-o, deixando 

subentendido que nem mesmo o tempo pode apagar sua lembrança. 

A narrativa prossegue através das reminiscências da personagem, que são descritas ao 

longo de duas paradas importantes da viagem: em Baton Rouge, Louisiana e em Fort Worth, 

Texas. 

O narrador especifica um horário, no meio da viagem, em que todos descem do ônibus 

para irem ao banheiro: meio dia, com céu azul e quente. Ao mencionar o episódio e o horário, 

faz um flashback no tempo, realizando o que Genette (1995, p. 38) chama de analepse ―toda a 

ulterior evocação de um acontecimento anterior ao ponto da história em que se está‖. Dessa 

forma, o narrador pretende formatar uma coerência interna da sua história, importante para 

alguns esclarecimentos. Esclarece que julgava ser o único indivíduo de pele clara a seguir 

viagem de ônibus: ―A classe média se deslocava de avião. [...] Os pretos e os ―white trash” 

viajavam de Greyhound‖ ( 2005, p. 108). 

Outro recurso utilizado pelo narrador como ferramenta para a analepse encontra-se no 

resgate de intertextos que remontam a fatos históricos da história dos Estados Unidos. Por 

exemplo, citamos o filme de Gary Cooper, High Noon
211

 (1952) que é mencionado no texto. 

                                                 
211. No Brasil, o filme recebeu o título Matar ou Morrer. 
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Segundo John Wayne, o filme seria uma alegoria ao Macarthismo, episódio conhecido como 

‗caça aos comunistas‘ em 1950, que acabou gerando uma histeria coletiva nos EUA devido às 

acusações feitas pelo senador Joseph McCarthy (O‘CALLAGHAN, 2006, p. 109). No filme, 

Gary Cooper (Will Kane) é um delegado casado com uma quaker (Grace Kelly) que se 

prepara para mudar de cidade. Franklin Miller um ex-presidiário e sua gangue esperam matar 

Kane. Este sai da cidade com a esposa, mas, retorna perturbado pela sua consciência. 

Ninguém o ajuda, apenas sua ex–namorada Helen Ramirez. No final da trama, Kane 

confronta os quatro homens da gangue. O tempo vai passando... Cenas, com o tempo real, são 

mostradas aos telespectadores, através de um relógio. Em 1971, Howard Hawks teria filmado 

Rio Bravo como uma resposta a High Moon. 

O narrador-personagem também faz uma analepse no tempo quando se refere a filmes 

da década de 50, como Pinky
212

 e Broken Arrow, este último com os atores Debra Paget e Jeff 

Chandler. Ambos os filmes têm como tema questões raciais e lutas de classes, nas décadas de 

50 e 60. A década de 50 é referendada no cenário mundial como anos de grande progresso 

econômico nos EUA. Foi nessa década que o movimento de luta pela igualdade de direitos 

civis foi deflagrado nos EUA. O filme Pinky (1949) foi um filme controverso por abordar 

questões raciais em terras norte-americanas, logo após o término da segunda guerra. Dirigido 

por Elia Kazan e John Ford, narra, basicamente, a história de uma jovem afro-americana 

chamada Pinky que possuindo a pele clara, se deixava passar por uma mulher de cor branca. 

O filme Pinky foi tão polêmico devido ao tema abordado (conflitos raciais) que foi banido de 

uma cidade do Texas (Marshall). A cidade texana se mobilizou, na ocasião, para processar os 

produtores do filme e o caso chegou até a Suprema Corte norte-americana  

Já o filme Broken Arrow lançado em 21 de Julho de 1950, trata sutilmente de questões 

raciais entre brancos e índios. O filme é um western, e o tempo em que se passa a história é o 

ano de 1862, quando as fronteiras norte-americanas estavam se expandindo para oeste. O 

cenário é o estado de Arizona. Em suas reminiscências, o narrador em ―Borrão‖ evoca o 

filme, fazendo menção a uma data histórica — 1934. A analepse no tempo é ainda mais 

ressaltada quando diz que, em 1934, o Código de produção do Cinema dizia claramente: 

―Miscigenation is forbidden‖ (2002, p. 111). 

Com o detalhe de conhecer nomes de artistas da indústria cinematográfica o narrador 

faz uma elipse explícita: ―Poderia, quando muito, passar a imagem de black Irish, expressão 

                                                 
212 Pinky: Em Português, o filme levou o nome de A carne herda. 
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que aprendi anos mais tarde‖ (2002, p. 109). O narrador relata sua pretensa semelhança com a 

imagem de black Irish, nome atribuído a tipos físicos brancos, mas não caucasianos, como 

exemplifica era o caso do ator Richard Burton.  

Há, por conseguinte, diversas mudanças de posição do narrador em relação ao tempo 

da história. Existindo, também, momentos em que se verifica a prolepse, que, segundo 

Genette (1995, p. 38), é uma manobra narrativa, que evoca, de antemão, um acontecimento 

ulterior no tempo. Esse recurso pode ser verificado na referência ao filme Máquina mortífera 

(1998), com o ator Mel Gibson, ao jogador Pelé: ―Pelé ainda não existia no país que 

desconhecia o futebol, o soccer‖ (2002, p. 105). Do mesmo modo, há uma prolepse em 

referência a cidade de Dallas: ―Ao fundo da planície que se descortinava da janela do ônibus 

estava a suntuosa Dallas, que ficaria famosa anos mais tarde [...]‖ (2002, p. 112). 

Por fim, o narrador-personagem, utilizando-se do recurso da analepse, faz uma 

evocação retrospectiva a um fato que havia calado fundo em suas reminiscências: ―Esperei o 

garçom. Esperei. Esperei. [...] Esperei dez, quinze minutos. Em vão. Esperei meia hora. [...] 

Levantei e saí do restaurante. Quantos olhos me seguiram até a porta? Não sei. Estava de 

costas‖ (2002, p. 113). 

Em ―Borrão‖, o narrador faz uma anacronia em relação ao tempo da narrativa, 

utilizando-se de analepses e de prolepses, o que delineia um zig-zag no tempo da narrativa, e 

inaugura uma desordem temporal. Segundo Nunes (2002, p. 28): ―Dimensional é o tempo da 

história [...] que permite retornos e antecipações, ora suspendendo a irreversibilidade, ora 

acelerando ou retardando a sucessão temporal, não só em virtude do fato de que pode ser 

dilatado em longos períodos de duração, compreendendo épocas e gerações, ou encurtado em 

dias, horas ou minutos [...] mas também, porque em geral se pluraliza pelas linhas de 

existência dos personagens, e dimensionam os acontecimentos e suas relações‖. 

Esse jogo de idas e vindas no tempo está vinculado à mente do narrador-personagem 

que não está preocupado com a linearidade dos acontecimentos, apenas pensa os fatos e os 

reproduz, como um borrão, como um rascunho do que ainda há de ser. 

Convém tecermos algumas considerações sobre o espaço, que é um elemento bastante 

significativo para a narrativa. Como o conto lida com problemas étnicos e sociais, faremos um 

‗recorte‘ na narrativa pelo viés antropológico, que nos ajudará esclarecer a relação do homem 

com seu espaço. 
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Augé (2008, p. 72) argumenta que: ―Se um lugar pode se definir como identitário, 

relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 

relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar‖. Esse argumento parte, em princípio, 

da oposição entre espaços que identificam o homem como um indivíduo histórico e social, e 

outros que não o identificam. Essa perspectiva torna-se relevante para o estudo do espaço 

descrito no conto analisado, tendo em vista que a maioria das reminiscências feitas pelo 

narrador se circunscreve em um não-lugar, em um espaço não-relacional, e, portanto, não-

identitário: 

 

Depois do aconchego festivo num grupo fraterno de compatriotas, a 

solidão no ônibus cortando horizontalmente as terras alagadas e 

úmidas da Louisiana e as planícies sem fim do Texas. Depois de ter 

deixado uma região subtropical e úmida, era insidiosa a secura do ar 

no ônibus advinda da calefação – secura mais seca do que o seco 

devido à secura daqueles campos a perder de vista. Secura digna de 

Brasília, que só vim a conhecer uma década mais tarde (2002, p. 

103).  

 

Ao descrever sua experiência de um ponto de vista central, o narrador apresenta o 

espaço em que se desenrolará a narrativa recorrendo à oposição entre ‗aconchego festivo‘ e 

‗solidão‘. O primeiro lugar tem seu significado delimitado pela presença humana ‗num grupo 

fraterno de compatriotas‘. Note-se que o autor não opta por apresentar um lugar propriamente 

dito, mas, sim, um ambiente ocupado por ‗compatriotas‘. O ‗aconchego‘ se dá justamente no 

lugar onde permanecem as origens, identificadas naqueles que comungam de uma mesma 

língua e cultura. 

Em contraposição, a ‗solidão‘ se instaura em um ambiente físico, marcado pela 

horizontalidade e pela ‗infinitude‘, que sugerem a extensão da representação dessa viagem 

para a personagem. Além disso, acrescenta-se outra oposição entre ‗uma região subtropical e 

úmida‘ e um espaço marcado pela ‗secura‘. Um clima agradável contrapõe-se a um ambiente 

hostil e improdutivo. Em outras palavras, aos poucos, o narrador-protagonista revela suas 

sensações e sentimentos na própria descrição do espaço, já sinalizando a cicatriz, a ferida, a 

dor (2002, p. 103). 

O ônibus é, de fato, um ‗não-lugar‘, tendo em vista que ―os não-lugares são tanto as 

instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens (vias expressas, trevos 

rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte [...]‖ (AUGÉ, 2008, p. 36). 
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Trata-se de um lugar de passagem, um lugar ocupado, mas não-habitado (no sentido de que 

não há nesses lugares um ‗espaço identitário, relacional e histórico‘). É justamente, nesse 

espaço em trânsito, que o narrador-personagem divaga em suas lembranças, rememora... 

Descreve o ônibus: ―Não esqueci o ônibus de pintura metálica da Greyhound, onde estava 

retratado o perdigueiro, dando uma formidável passada. Ônibus bem mais luxuoso e 

confortável que os da Viação Cometa [...]‖ (2002, p. 104). Observe-se a ênfase sugerida pelo 

narrador-personagem ao apresentar o ‗ônibus‘ como um espaço marcado em sua memória — 

―Não esqueci o ônibus‖. Dessa forma, o espaço está atrelado ao episódio o qual o narrador 

tenta, insistentemente, expulsar da memória (―Expulsei-o, aparentemente‖, p. 102). Podemos 

considerar, também, que o ônibus é o espaço da ausência do diálogo, da troca. Não há 

comunicação entre as pessoas, apenas tentativas frustradas feitas pelo narrador-personagem: 

―O primeiro negro com quem conversei desde que tinha chegado aos Estados Unidos [...] 

Disse conversei, devia ter dito tentei conversar‖ (2002, p. 104). Esse fato reforça a menção à 

solidão dada pelo narrador logo no início do conto. Essa solidão configura-se pelo 

distanciamento entre os indivíduos, e até mesmo pelas diferenças sociais e culturais. A 

quantidade de pessoas no ônibus ou a companhia de um homem sentado ao seu lado apenas 

reforçam ainda mais os indícios da solidão. 

A viagem de ônibus, descrita na ‗fotografia-conto‘, compreende um percurso que vai 

―[...] da cidade de Nova Orleãs, na Louisiana, até Fort Worth, no Texas‖ (Idem, p. 104). A 

primeira cidade parece ser descrita, a princípio, por conhecimentos prévios, já engendrados na 

mente do narrador, e não pela visualização da cidade propriamente dita: 

 

A gente esquece que Nova Orleãs é uma estreita faixa de terra situada 

entre o lago Pontchartrain e a foz do Mississipi. É uma ilha cercada 

de pântanos. Alagados prolíferos, designados por nome indígena, 

afrancesado pelos velhos colonizadores da região – Bayous (2002, p. 

107). 

 

Há, nessa descrição, uma seqüência de informações geográficas, que caracterizam com 

precisão a cidade de Nova Orleãs, não se podendo deixar de ressaltar a referência ao lugar 

como ―Alagados prolíferos, designados por nome indígena, afrancesado pelos velhos 

colonizadores da região – Bayous‖ (2002, p. 107). Em outras palavras, há, na origem dos 

habitantes de Nova Orleãs, a presença de diferentes raças — indígenas e franceses. O nome, 

que é uma questão identitária, atribuído aos ‗alagados prolíferos‘ é aqui descrito como um 
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nome ‗indígena, afrancesado‘. Isso pode sugerir que o lugar, independente das relações 

sociais nele desenvolvidas, é um espaço miscigenado, marcado por traços identitários de cada 

povo. 

Nesse trajeto feito pelo ônibus, o lugar de parada é Bâton Rouge. O que nos chama 

atenção em relação ao espaço é o banheiro: 

 

Desci em Bâton Rouge. Procurei como espião em terreno inimigo o 

lugar do banheiro. Sorrateiramente. Havia quatro portas de entrada 

para banheiro. Descobri. Duas a duas. Um dos conjuntos de dois 

ficava ao lado de uma lanchonete limpa, guarnecida de metais 

brilhantes, e o outro conjunto, ao lado de qualquer coisa como um 

boteco pé de chinelo. As duas primeiras portas eram encimadas, 

respectivamente, pelos dizeres Gentleman e Ladies; as duas outras 

portas eram encimadas, respectivamente, pelos dizeres Men e 

Women. Observei os dois conjuntos e fingi que não entendia. Será 

que fingi para mim? Ou só para o grupo de companheiros de ônibus? 

Será que não entendia mesmo a diferença nos dizeres? Optei pelo 

banheiro dos Men, como poderia ter optado pelo banheiro dos 

Gentlemen. Será que me davam a liberdade de escolha que agora me 

credito? [...] No banheiro onde entrei só havia mulatos e negros. 

Observei. Conferi pela memória: eram também maioria no ônibus. 

(2002, p. 108)  

 

A cena é descrita, passo a passo, podendo o leitor acompanhar as ações do narrador-

personagem aos poucos. A visão do fato, tal como apresentada pelo narrador, se estabelece na 

comparação entre dois pares de banheiros. Para expor o primeiro par, o narrador faz uso de 

linguagem rebuscada: ―[...] ao lado de uma lanchonete limpa, guarnecida de metais brilhantes 

[...]‖ (Idem, 2002, p.108), o que não ocorre com o segundo par. Pela própria linguagem, o 

narrador deprecia o ambiente do segundo par, distinguindo-o como ―qualquer coisa‖, e não 

como uma lanchonete ―[...] ao lado de qualquer coisa como um boteco pé de chinelo‖ 

(SANTIAGO, 2002, p.108). Mas o que realmente nos chama a atenção encontra-se escrito na 

porta dos banheiros. Um dos pares são destinados ao uso de ―Gentleman e Ladies‖, e o outro, 

para uso de ―Men e Women‖. É extremamente significativa a segregação evidente no uso dos 

nomes tendo em vista que os pares se contrapõem entre a cultura, presente nos designativos 

de tratamento polido da língua inglesa — ―Gentleman e Ladies‖, e a natureza, descrita no uso 

de nomes genéricos —  ―Men e Women‖. Tais placas levam o narrador-personagem a um 

confronto com sua essência, com seu próprio ‗eu‘. Assim: ―Observei os dois conjuntos e fingi 

que não entendia. Será que fingi para mim? Ou só para o grupo de companheiros de ônibus? 
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Será que não entendia mesmo a diferença nos dizeres?‖ Talvez seja o reconhecimento e a 

aceitação dessas diferenças que levaram o narrador a optar pelo banheiro: ―men‖. O banheiro 

é, na realidade, um microcosmo da sociedade segregada, em que os valores estão, sobretudo, 

baseados na aparência, e não na essência: no ter, e não no ser: É nesse sentido que o espaço 

na narrativa constitui-se como um elemento de confronto, em que as diferenças se tornam 

evidentes. 

 Outro espaço da narrativa é um restaurante: ―O restaurante era chique e imaginava 

que poderia saborear tranquilamente um T-bone steak ou as famosas ribs do Texas [...]‖ 

(2002, p. 112). Observe-se que o narrador atribui ao restaurante o adjetivo ‗chique‘. Não se 

trata de qualquer lugar, mas de um lugar distinto dos demais. O narrador-personagem 

desejava ‗saborear‘, e jamais esperava passar por qualquer constrangimento. Todavia, ele não 

fazia parte daquele ambiente, constituindo-se como o ‗outro‘, e não como o ‗próximo‘ (Idem, 

2002, p. 113).  

Pela analisarmos esses elementos, é possível delinear que a identidade do narrador-

personagem é marcada justamente pelo conflito existente entre espaços que se delimitam de 

acordo com as configurações sociais dos indivíduos que o ocupam. É o borrão ainda vivo na 

lembrança... 

Podemos concluir que o conto ―Borrão‖ constrói-se como uma fotografia, em que os 

espaços estão bem delimitados. A voz do narrador-personagem apresenta suas reminiscências 

em um jogo de idas e vindas no tempo e em um não-lugar. Suas lembranças levam à reflexão 

sobre valores identitários, étnicos e sociais, mostrando os resultados que uma ‗cicatriz‘ pode 

provocar no interior do ser humano. Percebe-se o narrador-personagem envolvido em seus 

próprios pensamentos em busca de uma razão, de uma identidade. Por isso, é extremamente 

significativa a escolha por um monólogo interior, que, aos poucos, manifesta os 

questionamentos do indivíduo: ―Por que fui entrar no banheiro dos Men? Será que estava 

definindo e selando o meu destino de estrangeiro nos Estados Unidos? Estaria sempre me 

encaixando numa minoria, em várias e diferentes minorias‖ (2002, p. 110).  

Segundo Perrone - Moisés (1990, p. 106), ―O horizonte da literatura é sempre o real 

que se pretende representar em sua dolorosa condição de falta ou reapresentar numa proposta 

alternativa de completude‖. 

No conto ―Borrão‖ como apontado, ―o real se dá a ver‖, como Perrone – Moisés 

explicita (1990, p. 104), ―na medida em que desvela o homem e suas experiências por meio de 
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um fazer criativo‖, fazer este que, de alguma forma, sempre será um borrão, um rascunho, 

uma análise... 
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RESUMO 

 

O presente artigo é uma análise comparativa do paratexto ―nota‖ de duas Bíblias: A Bíblia de 

Estudos Pentecostal e a Bíblia Sagrada, edição pastoral. A análise comparativa do paratexto 

visa mostrar como esses aparatos que aparecem no texto são  usados pelos editores da Bíblia  

prostestante e da católica, ou para completar o sentido do texto bíblico, ou para protegê-lo ou 

até mesmo impor ao leitor um modo de lê-lo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: leitura; literatura; paratexto;  

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa do paratexto ―nota‖ 

de duas Bíblias: A Bíblia de Estudos Pentecostal e a Bíblia Sagrada, edição pastoral.  

A escolha do paratexto ―nota‖ das duas bíblias deve-se ao fato de que após a realização de 

uma leitura em  cada uma delas, verificou-se que as notas  referentes ao texto bíblico de I 

Coríntios 11, que relata um ato que era praticado entre os coríntios e que atualmente também 

é realizado na liturgia dos dois grupos religiosos(católicos e protestantes)
215

, usavam palavras 

diferentes para se referirem a ele. Na Bíblia de Estudos Pentecostal a nota emprega o termo 

―A Ceia do Senhor‖ (protestante), já na Bíblia Sagrada, edição pastoral, usa-se o termo 

―Eucaristia‖ (católico).  

Com base nessa observação, surgiram os seguintes questionamentos: Por que o emprego de 

termos diferentes para se referir a um mesmo cerimonial? E quais aspectos ou características 

desse memorial são mais relevantes para cada grupo religioso com base nas notas? 

Tem-se, como hipótese, que os editores, por meio das notas presentes em cada uma das 

bíblias, direcionam seus leitores a terem uma interpretação do texto de I Coríntios 11 que 

esteja de acordo com o entendimento ou visão do grupo religioso ao qual os leitores 

                                                 
213 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackzenzie - São Paulo, 25 de outubro  de 2011. 
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email: andersongpereira@yahoo.com.br 

 
215

 É importante descatar que a Bíblia de Estudos Pentecostal  visa alcançar leitores protestantes e a Bíblia Sagrada, edição 

pastoral tem como destinatários os leitores católicos. 
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pertencem. O foco do trabalho será o conteúdo das notas, e não o texto de I Coríntios 11, 

especificamente. 

 O trabalho tem como base teórica as contribuições de Roger Chartier para a área da 

história da leitura como prática social. Segundo Márcia Abreu, Roger Chartier opõe-se a 

―abstração do texto‖. Para ele há outros suportes que também interferem no processo de 

construção de sentido no texto: 

 [...] Ao contrário do que se costuma pensar, autores não produzem 

livros – e sim textos. Tomam parte na criação do livro, mas contam 

com a colaboração insubstituível de editores que tomam decisões 

sobre tipo de letra, tamanho da mancha tipográfica, introdução de 

figuras e notas explicativas, confecções de capas etc. Além de 

intervenções gráficas, há que se considerar a participação de editores e 

revisores que em menor ou maior grau, interferem no texto inserindo 

modificações de vária ordem – de alterações sintáticas à distribuição 

dos capítulos. [...] Há, portanto, diferentes mãos que intervêm nas 

formas materiais assumidas pelo texto convertido em livro e cada uma 

das formas materiais assumidas pelo texto convertido em livro e cada 

uma das decisões tomadas atua sobre a leitura que dele se fará. 

(ABREU, 2003, p. 9) 

 

Com base nesse argumento, pretende-se verificar a interferência dos editores nas duas 

bíblias, por meio da análise das notas, para compreender as possíveis interpretações que cada 

grupo religioso terá daquele texto, e quais elementos do texto são mais relevantes para cada 

grupo conforme a nota em análise. Mas antes de partir para a análise, deve-se definir o que é o 

paratexto ―nota‖. Segundo Genette (2009): 

 

[...] Uma nota é um enunciado de tamanho variável (basta uma 

palavra) relativo a um seguimento mais ou menos determinado de um 

texto, e disposto seja em frente como referência a esse segmento. O 

caráter sempre local do enunciado colocado em nota parece-me ser o 

traço formal que melhor distingue esse elemento de paratexto e que o 

opõe, entre outros, ao prefácio – inclusive aos prefácios ou posfácio 

que, modestamente, se intitulam ―Nota‖ [...] (GENETTE, 2009, p. 

285) 

Fica claro então, que uma nota é um elemento adicional, e que não faz parte do texto, mas 

trata-se de um enunciado referente ao texto, adicionado ou pelo autor ou por um editor. 

Segundo Genette (2009), a nota é adicionada ao texto com os seguintes objetivos: 

[...] em notas encontram-se definições ou explicações de termos 

usados no texto, às vezes a indicação de um sentido específico ou 

figurado[...]. Traduções de citações produzidas no texto em língua 

original, ou o inverso. Referências de citações e indicações de fontes, 

exibições de autoridades de apoio, de informações ou de documentos 

confirmativos e complementares[...](GENETTE, 2009, p. 287) 
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Sabendo que uma nota não é adicionada a um texto sem que haja um objetivo ou propósito, 

cabe então fazer uma análise das notas das duas bíblias com o objetivo de verificar as 

hipóteses propostas nesse trabalho.  

Primeiramente, será feita uma descrição dos conteúdos da nota Bíblia de Estudos 

Pentecostal, em seguida da nota da Bíblia Sagrada, edição pastoral, e por fim o cotejo dos 

conteúdos das duas notas. 

Na nota da Bíblia de Estudos Pentecostal os editores chamam o ato narrado pelo apóstolo 

Paulo, na carta aos Coríntios, de ―A Ceia do Senhor‖. Primeiramente, há uma preocupação em 

mostrar ao leitor que este ato é narrado na Bíblia, não só no livro de Coríntios, mas também 

em Mateus, Marcos e Lucas. 

Os comentários da nota abordam os assuntos tratados por Paulo a respeito da Ceia, desde o 

versículo 20 do capítulo 11 de Coríntios, até o versículo 27. Com destaque para os seguintes 

versículos: 20, 21, 24 e 25, e por fim o 27. 

No versículo 20, observa-se a importância que a Santa Ceia tem em relação ao passado, 

presente e futuro dos cristãos. Quando se trata da sua importância no passado, ela é vista 

como um memorial (gr. anamnesis). É um memorial da morte de Cristo, como forma de 

remissão dos pecados e também é considerada um ato de ação de graças (gr.eucharistia), pela 

benção de Deus ter enviado o seu filho para morrer e dar salvação ao ser humano. 

Em relação a sua importância no presente, a Santa Ceia é um vista como um ato de 

comunhão entre o cristão, Cristo, e os demais membros do corpo de Cristo (gr. koinonia). Por 

meio dela o cristão passa a ter participação nos benefícios adquiridos com a morte sacrificial 

de Cristo. Além disso, é a proclamação da Nova Aliança (gr. Kaine diatheke). Por meio dessa 

aliança, os crentes (protestantes), reafirmam o compromisso com Cristo de fazerem a sua 

vontade, serem leais a Ele, resistindo ao pecado, e manterem a sua missão de falar sobre Ele. 

Quando se fala sobre a importância da Santa Ceia no futuro, há um destaque para o 

banquete futuro; ela é um antegozo do reino futuro de Deus, quando aqueles que foram fiéis a 

Deus e ao seu filho estiverem diante Dele, e também antevê a volta de Cristo. 

O comentário do versículo 21 do capítulo 11 destaca o fato de se ―ter fome e embriagar-se‖ 

durante o ato praticado pelos coríntios.  

Conforme a nota,―embriagar-se‖ não quer dizer ficar bêbado, mas sim ficar farto e 

satisfeito, em relação ao ―ter fome‖ , observa-se que há uma breve descrição de como se dava 

a refeição no contexto em que Paulo escreveu e aponta-se o fato de que os pobres não podiam 
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participar da reunião e eram deixados de lado e com fome, o comentário mostra que Paulo 

condenava essa conduta e considerava que era como excluir a pessoa do Reino de Deus. 

Os versículos 24 e 25 tratam dos emblemas que fazer parte do memorial: o cálice de vinho 

e o pão. Segundo a nota, quando Cristo fala do pão, ―isto é o meu corpo‖, refere-se ao seu 

corpo, e quando Ele fala sobre o ―cálice‖, Ele refere-se ao sangue derramado na cruz. Ainda 

conforme a nota, ―comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios 

da morte sacrificial de Cristo.‖ 

Por fim, no comentário da nota sobre o versículo 27, o leitor é alertado sobre o fato de 

―comer... beber... indignamente‖. Segundo o comentário da nota ―Comer indignamente é 

participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, sem 

qualquer intenção de abandonar os pecados conhecidos e aceitar o concerto da graça com 

todas as suas promessas. É ser culpado de crucificar de novo a Cristo...‖ 

 Os comentários da nota da Bíblia Sagrada, edição pastoral, abordam os assuntos tratados 

por Paulo a respeito da Ceia no capítulo 11 de Coríntios, desde o versículo 17 até o 34. 

 

 

Na nota, os editores chamam o memorial de Eucaristia e destacam que o texto de Paulo é o 

mais antigo que testemunha o ato, antecedendo os evangelhos.  

Primeiramente fala-se sobre o aspecto social do ato, no contexto de Corinto. Há uma 

ênfase na problemática social que estava ocorrendo durante o ato da ceia (jantar), e aponta-se 

que muitos chegavam atrasados para o banquete e que o ato estava se tornando lugar de 

ostentação e foco de discriminação. Tais comportamentos não devem existir no meio dos 

cristãos, pois isso, Paulo chama a atenção da comunidade em relação para o que 

verdadeiramente simbolizava a ocasião.  

Em seguida, há uma definição de Eucaristia, que de acordo com a nota ―é a celebração da 

Nova Aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação do ato de Jesus, não só 

no culto, mas na vida prática. Por isso a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro 

de uma reunião de toda a humanidade.‖ 

O comentário leva o leitor a observar que Paulo estava tentando alertar a comunidade de 

Corinto sobre a importância da comunhão ou união durante a Eucaristia (v. 10 e17), e quem 

participava com ostentação e discriminação, participava para a sua própria condenação, que 

viria do Senhor, por meio de doenças e até a morte. Por fim, a nota também destaca que Paulo 

orienta sobre a importância de que todos chegassem juntos e não transformassem a reunião 

em uma ocasião de ostentação de gula. 
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Após a descrição dos conteúdos de cada nota, partiremos agora para a comparação de 

ambas as notas.  

Quando se compara as notas presentes em cada bíblia, percebe-se a intenção dos editores 

de condicionarem seus leitores à forma mais adequada de compreender o texto de I Coríntios 

capítulo 11.  Pode-se afirmar, então, que as notas são direcionadores de sentido, pois tem a 

função levar o leitor a maneira ―certa‖ de ler. De acordo com Goulemont (1996): 

 

[...] Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma 

articulação aos sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar 

o sentido desejado pelo autor, o que implicaria que o prazer do texto 

se originasse na coincidência entre o sentido desejado e o sentido 

percebido, em um tipo de acordo cultural, como algumas vezes se 

pretendeu, em uma ótica na qual o positivismo e o elitismo não 

escaparão a ninguém. Ler é, portanto, construir e não reconstruir um 

sentido. A leitura é uma revelação de uma da virtualidade 

significantes do texto.[...] (1996, p.108) 

 

Com base em análise dos comentários das notas, vê-se com clareza que eles levam os 

leitores a buscarem o sentido desejado pelo autor do texto, como se vê nos seguintes 

fragmentos: ―Paulo relembra‖, ―Paulo interpela‖, ―Paulo orienta‖, ou seja, busca-se 

compreender o que Paulo quis dizer e ensinar nesse texto. 

Há em ambas as notas um recorte de versículos do capítulo 11para serem comentados. Na 

Bíblia de Estudos Pentecostal, selecionaram-se os versículos 20, 21, 24 e 25, já na Bíblia 

Sagrada, edição pastoral, o comentário teve como base o capítulo 11 do versículo 17 até o 34. 

As duas notas descreveram aspectos sociais da época, e um problema que ocorria no 

contexto da Igreja de Corinto: o preconceito com os que tinham menos poder financeiro 

durante o ato da ceia. Porém, a Bíblia de Estudos Pentecostal dá ênfase ao ato de ―embriagar-

se‖; já a Bíblia Sagrada, edição pastoral, enfatiza o fato de ―alguns chegarem atrasados na 

reunião‖, principalmente os mais pobres por estarem trabalhando. 

No comentário das duas notas há uma preocupação em mostrar a importância do ato da 

ceia para a comunidade cristã. Tal importância também é dividida em momentos. Na Bíblia 

de Estudos Pentecostal são três esses momentos: passado, presente e futuro, e há uma 

explicação de como o ato deve ser encarrado em cada um desses momentos.Na explicação da 

importância da ceia no primeiro momento, o termo eucaristia aparece na nota, mas na forma 

grega eucharistia, e é definido como o ato de ação de graça pela salvação em Cristo. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

633 

 

A nota da Bíblia Sagrada, edição pastoral, somente dá ênfase a dois momentos: passado e 

futuro. Não há uma preocupação em abordar a importância desse ato nos dias atuais da Igreja 

Católica, mas sabe-se que tem uma implicação no futuro. 

Os comentários também abordam de forma diferente os aspectos éticos relativo a participar 

na ceia. Na Bíblia de Estudos Pentecostal o comentário dá mais destaque para a celebração da 

ceia no presente e deixa claro ao leitor que ele estará crucificando a Cristo novamente se 

participar desse ato sem compromisso com o que ele representa de fato. Na nota da Bíblia 

Sagrada, edição pastoral, o comentário dá maior importância aos castigos da parte do Senhor 

sobre a comunidade de Corinto, e não fala sobre as consequências de se participar 

indignamente nos dias atuais. 

Nos comentários Bíblia de Estudos Pentecostal observa-se divulgação das doutrinas da fé 

protestante como, por exemplo: ―A vinda de Cristo‖ e  ―O Reino futuro de Deus‖; além disso, 

há um destaque para os emblemas que fazem parte da Santa Ceia: o ―cálice‖ e o ―pão‖, que 

representa o sangue e o corpo de Cristo. 

Com base no cotejo das notas pode-se concluir que os leitores de cada uma das bíblias 

entenderão a Ceia do Senhor ou Eucaristia de forma diferente em alguns aspectos. O leitor 

protestante é direcionado ver a Santa Ceia como um ato que tem muita importância no seu 

relacionamento com Deus e com seu grupo religioso, pois ele traz à memória a Nova Aliança 

alcançada por meio da crucificação, reafirma o compromisso de ser leal e fazer a vontade de 

Cristo, mantendo a esperança na vinda do Reino futuro de Deus, e é alertado que se participar 

da Ceia do Senhor  indignamente estará sacrificando Cristo de novo e terá um conhecimento 

sobre o que representam os emblemas que fazem parte desse cerimonial ―pão‖ e ―vinho‖, e 

entenderá a relação entre essa prática e as doutrinas da sua crença. 

O leitor católico também será direcionado a entender que participar da Eucaristia é 

importante no seu relacionamento com Deus e com seu grupo religioso, principalmente, 

relação à união e comunhão, pois ele também entende que traz à memória a Nova Aliança 

alcançada pela crucificação, porém, entende o ato como o prenúncio de uma reunião futura de 

toda a humanidade, e não somente daqueles que foram fiéis a Cristo e a sua vontade como 

entende o protestante, e também não estará preocupado com as consequências de participar do 

ato indignamente nos dias atuais, pois o comentário da nota não aborda muito o ato da ceia 

(jantar) nos dias atuais, nem os emblemas que fazer parte dele o ―pão‖ e o ―cálice‖. O foco é 

falar sobre o contexto de Corinto e da problemática social que ocorria naquela comunidade 

durante a ocasião. 
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Anexos 

Ilustração 1 

 
BÍBLIA de Estudos Pentecostal. Tradução de João Ferreira de Almeida.. Rio de Janeiro: 

CPAD, 1995. 
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Ilustração 2 

 

 
BÍBLIA Sagrada. Edição pastoral. Tradução de Euclides Martins Balancin,Ivo Stronilo e José 

Luiz Gonzaga do Prado.Sociedade Bíblica Católica Internacional.  São Paulo: Paulus, 1990. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo abordar a questão da Lusofonia, que a princípio pode ser 

entendida como um sistema de comunicação linguístico-cultural no âmbito da língua 

portuguesa e das suas variedades. A partir desse conceito, concentrar-se-á em Moçambique 

para identificar marcas linguístico-discursivas em uma variedade de língua portuguesa 

denominada de ―português moçambicano‖ (Cf. Lopes, 2002). Além disso, pretende discutir a 

relação da língua oficial, no caso a língua portuguesa, que coexiste com outras 24 línguas 

autóctones ou nacionais. Nessa relação, não há um cenário de rivalidade, ao contrário, há uma 

situação de cooperação em que língua oficial e línguas nacionais expressam juntas a cultura 

de um povo que, como o povo brasileiro, guarda um passado de colonização portuguesa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: língua portuguesa; Moçambique; moçambicanismos. 

 

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo abordar a questão da Lusofonia, que a princípio pode ser 

entendida como um sistema de comunicação linguístico-cultural no âmbito da língua 

portuguesa e das suas variedades. A partir desse conceito, concentrar-se-á em Moçambique – 

um dos oitos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) – para 

identificar marcas linguístico-discursivas do ―português moçambicano‖ (cf. Lopes, 2002).  

Para alcançar o objetivo inicialmente estabelecido, serão analisados textos variados, ou seja, 

buscar-se-á um corpus diversificado, composto por textos jornalísticos, poemas, excertos de 

prosa, etc. Esta heterogeneidade de gêneros textuais na constituição do corpus justifica-se 

pelo fato de que, por meio desses recortes de textos em língua portuguesa, procura-se 

contemplar uma gama representativa da variedade linguística efetivamente utilizada no 

contexto moçambicano.  

Antes disso, sabendo-se que Moçambique foi colônia portuguesa até 1975, faz-se necessário 

contextualizar historicamente como se deu a oficialização do idioma português neste país. Os 

portugueses desembarcaram em Moçambique pela primeira vez em 1498, com Vasco da 

Gama, mas somente no final do século XIX, com a Conferência de Berlim (15 de novembro 

de 1884), quando as potências europeias se reuniram para dividir os territórios africanos, é 

que o processo colonizatório se iniciou efetivamente. Esta divisão política, porém, não 
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considerou quaisquer aspectos étnicos e culturais e, deste modo, o processo de colonização do 

espaço africano foi o mais perverso, uma vez que teve também toda a sua realidade linguística 

ignorada pelos europeus (Navarro, 2004). 

Consequentemente, a realidade linguística de Moçambique também foi desprezada. Somente 

após um período conturbado de acontecimentos políticos, o idioma português passa a ser 

utilizado como língua oficial de Moçambique – mesmo período em que o país se torna 

independente de seu colonizador, em 1975. A língua portuguesa passa, então, a coexistir com 

outras 24 línguas autóctones, isto é, línguas nacionais moçambicanas. Diante deste cenário 

plurilíngue, coube, e ainda cabe, ao português, como língua exógena, assumir o papel de 

língua neutra nesse universo multilinguístico, possibilitando, com isso, o estabelecimento da 

comunicação desse país africano não só externamente com o resto do mundo; mas também, e 

principalmente, internamente; uma vez que a adoção de uma língua oficial comum poderá 

contribuir e propiciar a formação de uma identidade nacional moçambicana.  

Observa-se, portanto, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, que a co-habitação do 

português com as línguas autóctones moçambicanas não cria um ambiente de concorrência 

entre essas línguas, ao contrário, a adoção do português como língua oficial garante a 

existência das 24 línguas nacionais e estas, por sua vez, contribuem para a formação de uma 

nova variedade da língua portuguesa, por meio da interferência entre línguas: ―o português 

moçambicano‖.  

Neste sentido, esta pesquisa, ao escolher como corpus textos de natureza variada e recente, 

destaca traços lexicais que caracterizam e particularizam essa modalidade de ―português 

moçambicano‖. Ressalte-se que se tem como referência para estudo o português do Brasil.  

Como resultado deste estudo, espera-se desenvolver um vocabulário de termos ou expressões 

peculiares do português moçambicano, denominados ―moçambicanismos‖, a fim de contribuir 

para a pesquisa já iniciada pelo professor Armando Jorge Lopes, linguista moçambicano. 

Logo, criar um vocabulário de moçambicanismos complementar ao do professor mencionado, 

que possa contribuir ainda mais na disseminação da cultura moçambicana que é claramente 

evidenciada na língua portuguesa. 

 

Referencial Teórico 

Santana (2009) define a realidade linguística de Moçambique como um ―mosaico linguístico‖. 

Ao olhar de perto a constituição linguística dessa nação, entende-se por que razão do emprego 

da definição mosaico. É esta, pois, uma ótima maneira de definir o contexto moçambicano em 
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que mais de duas dezenas de línguas nacionais coabitam com a língua oficial, no caso, a 

língua portuguesa. 

Seguindo, ainda, o pensamento de Santana (2009), ―os estudos acerca deste tema permitem 

identificar Moçambique como um mosaico linguístico, uma vez que há, em média, duas 

línguas nacionais para cada cidade e/ou grupo étnico‖. Nota-se, portanto, um contexto 

marcadamente plurilinguístico em Moçambique e essa situação desperta, no mínimo, o 

interesse em averiguar de que maneira se dá a coabitação das línguas nacionais com a língua 

oficial portuguesa. 

No entanto, antes é importante esclarecer que 

As línguas autóctones são primariamente usadas para a comunicação 

entre membros da família e parentes e, de um modo geral, entre 

pessoas de uma mesma origem étnica, nos domínios que qualificam 

estas línguas como baixas. Nas zonas rurais, as línguas autóctones são 

o meio primário de comunicação para todas as actividades, com uma 

virtual exclusão do Português e outras línguas. Nas áreas suburbanas, 

as línguas autóctones são largamente faladas, embora, em algumas 

interacções sociais, o Português possa também ser usado (FIRMINO, 

2002, p. 107). 

Percebe-se, pois, com base nas palavras de Firmino (2002), que o estatuto de oficialidade que 

tem a língua portuguesa não significa exatamente a utilização desse idioma pela maioria dos 

moçambicanos. Ou seja, assumir o status de oficial não garante que todos utilizem a língua 

portuguesa para comunicar-se no dia a dia. Segundo o mesmo autor, as línguas autóctones são 

largamente utilizadas nas situações comunicativas informais, em ambientes familiares, o que 

permite compreender a língua portuguesa como um idioma mais ligado a situações 

comunicativas formais. 

Observa-se, portanto, que embora a língua portuguesa seja utilizada por uma parcela pequena 

da população moçambicana, ela ocupa um papel muito importante na construção de uma 

identidade nacional moçambicana. Imagine-se um contexto em que habitantes de uma 

determinada região, ao terem contato com habitantes de outra região não muito distante da 

primeira, encontram-se, mas por falarem línguas nacionais diferentes não conseguem 

estabelecer um processo comunicativo. 

É nesse sentido que a língua portuguesa, mais do que assumir um papel de oficialidade, 

assume um papel de possibilitadora de comunicação entre essas duas partes que não se 

entendiam, por exemplo. Entende-se, desse modo, a língua portuguesa agindo de forma neutra 

em um contexto em que a variedade de línguas nacionais não possibilita de forma homogênea 
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um entendimento comum entre os diversos grupos étnicos que ocupam o território 

moçambicano. 

Sabe-se que a divisão do continente africano deu-se de forma perversa, pois as peculiaridades 

étnicas, e consequentemente linguística, não foram levadas em consideração no partilhamento 

do território pelos seus colonizadores. Isso justifica o fato de numa mesma nação haver 

diferentes grupos étnicos que, por sua vez, se comunicam por meio de diferentes línguas 

autóctones. 

Além de assumir uma neutralidade em um contexto multilíngue, a língua portuguesa tem seu 

papel fortalecido na medida em que nenhuma das vinte e quatro línguas nacionais 

moçambicanas pode assumir o estatuto de oficial. Robinson (1993 apud LOPES, 2002) 

desenvolve o conceito de elevada diversidade linguística e sobre esta afirma ser ―uma situação 

em que não existe uma percentagem superior a 50% da população que fale a mesma língua‖ 

(ROBINSON, 1993 apud LOPES, 2002, p. 22). 

Toma-se, a título de exemplo de elevada diversidade linguística, a situação multilíngue 

característica dos países africanos. Sobre isto, Lopes (2002, p. 23, grifo nosso) informa que: 

Em Moçambique, a maior língua, o Emakhuwa, representa cerca de 

25% da população total do país, na Guiné Bissau, o Balanta representa 

27%, e em Angola, o Mbundu representa 38% da população total. 

Estes países constam, assim, entre os países de elevada diversidade 

linguística em África. Este facto significa que, com base no conceito 

de elevada diversidade linguística e tendo em conta o factor numérico, 

nenhuma língua africana nestes países está em condições de poder 

reivindicar, a nível nacional, o estatuto de língua maioritária. E isso 

não é, em si, um problema, porque quando numa dada situação, 

nenhuma língua está em condições de exercer uma influência 

hegemônica sobre o território, este facto pode funcionar como um 

factor que contribui para uma relativa estabilidade política. Por outro 

lado, tal situação tende a reforçar o papel e o funcionamento veicular, 

a nível nacional, da língua exógena, como tem vindo a acontecer com 

a língua portuguesa. 

Com base nisto, verifica-se que embora haja uma variedade bem acentuada de línguas 

nacionais em Moçambique, a mais falada não atinge 50% por cento da população, ou seja, há 

muitos grupos étnicos e muitas línguas autóctones. O que aconteceria se falantes do Makua, 

de um lado, reivindicasse o estatuto de língua oficial e, de outro, falantes do Tsonga 

reivindicasse o mesmo para sua língua? Certamente haveria uma desestabilização de ordem 

política, o que levaria esses dois grupos de falantes distintos, porém moçambicanos, a 

guerrilharem. 
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Assim sendo, essa pluralidade realmente reforça o caráter e o papel neutralizador da língua 

exógena, no caso, a língua portuguesa. Os moçambicanos, de certa forma, conseguem 

perceber esse papel fundamental da língua portuguesa e a encaram como uma língua capaz 

realmente de constituir a identidade moçambicana, pois essa população sente a dificuldade de 

comunicação existente no país que reúne tantas diferenças étnicas e linguísticas. 

Santana (2006, p. 18) apresenta um panorama geral acerca da diversidade etno-linguística de 

Moçambique: 

Com uma população de 19,5 milhões de habitantes, essa jovem nação 

apresenta treze agrupamentos étnicos: Suahilis, Macuas-Lomués, 

Macondes, Ajauas, Marave, Nhanjas, Sena, Chuabo, Chonas, 

Angonis, Tsongas, Chopes, Bitongas; e oito grupos linguísticos: 

Swahili, Yao, Makua, Nyanja, Senga-Senga, Shona, Tswa-Ronga e 

Chope; que se subdividem em diversas línguas […] 

 

Breve histórico da colonização de Moçambique 

Os portugueses desembarcaram em Moçambique pela primeira vez em 1498, com Vasco da 

Gama, mas somente no final do século XIX, com a Conferência de Berlim (15 de novembro 

de 1884), quando as potências europeias se reuniram para dividir arbitrariamente os territórios 

africanos, é que o processo colonizatório se iniciou efetivamente. Esta divisão política, porém, 

não considerou quaisquer aspectos étnicos e culturais e, deste modo, o processo de 

colonização do espaço africano foi o mais perverso, uma vez que teve também toda a sua 

realidade linguística ignorada pelos europeus (Navarro, 2004). 

Santana (2006, p. 20) relata que: 

Nessa tentativa européia de modelar o mundo, à sua imagem e 

semelhança, a África foi, provavelmente, o continente que mais sofreu 

com a devastadora ação colonialista, já que foi alvo de uma divisão 

geográfica de interesses puramente políticos e econômicos, que 

desconsiderou questões importantes como a cultura e a linguados 

diferentes povos que ali habitavam, levando um mesmo grupo étnico a 

ser dividido entre duas ou três potências. 

Vê-se, portanto, o quão devastadora foi a colonização do território africano e que tal condição 

imposta ao continente evidencia o total desprezo à cultura africana. Moçambique, assim como 

outros países africanos, reúne em seu interior as marcas dessa fragmentação. Fragmentação, 

inclusive, presente quando Santana (2009) constrói a imagem do mosaico linguístico. Tal 

mosaico não apenas mostra a fragmentação linguística, como também mostra a fragmentação 

étnica. No entanto, todo esse conjunto fragmentário é o que constitui a totalidade de 
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Moçambique, isto é, não é possível pensar em Moçambique como um todo sem antes aceitar 

que esse todo é uma reunião de fragmentos étnicos e linguísticos. 

Daí a importância da língua portuguesa em um contexto tão particular como esse; pois é ela 

que toma para si o desafio de se instituir como uma língua neutra e capaz de construir a 

identidade nacional moçambicana, ou seja, sua oficialidade não impõe às línguas autóctones 

uma superioridade, ao contrário, propõe uma equiparação de forma que as línguas nacionais 

sejam mantidas e estas, por sua, vez colaboram na formação de uma variedade de português 

que consiga traduzir a complexidade do contexto moçambicano. 

Por fim, na medida em que este trabalho investiga esse complexo contexto moçambicano, ele 

contribui para os estudos da Lusofonia que centra suas atenções nos espaços em que a língua 

portuguesa assume o estatuto da oficialidade. Dessa forma, Moçambique jamais ficaria de 

fora dessa análise uma vez que claramente fornece riquíssimos dados de como a lusofonia 

pode ser estudada a partir de seu peculiar contexto étnico e linguístico. 

 

Algumas considerações sobre o conceito da Lusofonia 

Tratar do conceito de Lusofonia é uma tarefa complexa e que demanda responsabilidade por 

parte de quem se arrisca a pensar nessa questão. Sousa (2006, p. 9, grifo nosso) reafirma essa 

posição ao declarar que ―A lusofonia é uma construção extraordinariamente difícil. É um 

espaço geo-linguístico altamente fragmentado, um sentimento pleno de contradições, uma 

memória de um passado comum, uma cultura múltipla e uma tensa história partilhada‖. 

Há muitos significados atribuídos a ela, inclusive existe, por parte de alguns, a rejeição ao 

termo por, equivocadamente, se acreditar que a lusofonia é uma apologia a Portugal, também 

erroneamente concebido como o senhor da Língua Portuguesa. 

Para este trabalho interessam, em particular, aqueles significados que aludem ao caráter de 

identificador cultural que o conceito de Lusofonia suscita. Nesse sentido, concebe-se 

Lusofonia como as múltiplas identidades culturais representadas pela língua portuguesa em 

seus espaços de oficialidade, ou seja, entende-se por Lusofonia um espaço cultural onde 

ocorrem trocas culturais em que a língua portuguesa se torna um elo entre comunidade e 

cultura e, desse modo, uma possibilitadora dessas trocas. 

Brito e Bastos (2006, p. 72) corroboram essa ideia, ao afirmarem que ―a lusofonia é 

freqüentemente apresentada como um sistema de comunicação lingüístico-cultural no âmbito 

da língua portuguesa e suas variantes lingüísticas que, no plano geo-sócio-político, abrange os 

países que a adotam como língua materna […] e língua oficial‖. 
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Com base nisso é que, em 1996, foi criada a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) cujo propósito é ―o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus 

membros‖ (CPLP). Depreende-se daí que a aproximação entre os membros dessa comunidade 

é um ponto muito importante para estabelecer esse espaço cultural que tem a língua 

portuguesa como o seu principal veículo cultural. Além disso, ―a CPLP surge com o intuito de 

reunir os países de língua oficial portuguesa a fim de uniformizar e difundir a língua e 

aumentar o intercâmbio cultural entre eles‖ (BRITO; BASTOS, 2006, p. 73). 

Sendo assim, os países que compõem a CPLP são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Destes, apenas Brasil e Portugal 

adotam a língua portuguesa como materna, os demais a têm como língua oficial; o que vale 

dizer que o estatuto de oficialidade não garante que toda a população se valha do português 

para expressar-se no cotidiano, pois a variedade de línguas nacionais — também conhecidas 

como autóctones — se sobressaem ao português, dada à larga utilização dessas línguas pelos 

membros da sociedade que já as utilizavam antes da colonização portuguesa. Por isso, torna-

se ainda mais importante a promoção e a difusão do português nos espaços em que ele é 

considerado oficial. 

 

Figura 2: Representação do espaço lusófono: os países que compõem a CPLP 

 

Fonte: OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2010. 

 

São mais de 240 milhões de falantes do português em todo o planeta, somente no Brasil mais 

de 198 milhões de pessoas falam a língua portuguesa. (OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2010). Esses dados são expressivos e evidenciam a forte presença da língua 

portuguesa no globo, fazendo com que ela seja a quarta língua mais falada no mundo e a 
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terceira mais falada entre as línguas europeias (OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2010). 

 

Gráfico 1: Falantes de português 

 

Fonte: OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2010. 

 

Gráfico 2: As 10 línguas mais faladas no mundo 

http://observatorio-lp.sapo.pt/Grafico/falantes-de-portugues?634252834474630000
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Fonte: OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2010. 

http://observatorio-lp.sapo.pt/Grafico/10-linguas-mais-faladas-no-mundo?634219905773600000
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Gráfico 3: As línguas europeias mais faladas no mundo 

 

Fonte: OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2010. 

Tabela 1: Panorama da língua portuguesa nas nações que compõem a CPLP 

País 

População 

Residente 

(milhares) 

Percentagem 

considerada 

Emigrantes 

(milhares) 

Falantes de 

português 

(milhares) 

Angola 18993 60% 500 11896 

Brasil 195423 100% 3000 198423 

Cabo Verde 513 95% 555 1042 

Guiné-Bissau 1647 60% 300 1288 

Moçambique 23406 50% 500 12203 

Portugal 10732 100% 4800 15532 

RAE de Macau 545 4% 0 22 

São Tomé e Príncipe 165 95% 10 167 

Timor Leste 1171 20% 20 254 

Total 252595  9715 240827 

Fonte: OBSERVATÓRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2010. 

http://observatorio-lp.sapo.pt/Grafico/as?634252794625470000
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Com base na Tabela 1, é possível verificar um panorama atual acerca da utilização da 

língua portuguesa pelos membros da CPLP. Chama-se a atenção para o fato de Brasil e 

Portugal apresentarem uma percentagem considerada em sua totalidade. Isso porque 

nesses países não há um contexto plurilíngue tão marcado como ocorre nos demais 

países da CPLP. 

 Além disso, destaca-se o fato de Brasil e Portugal apresentarem o maior número de 

emigrantes em seus territórios. Esse dado revela que ambos os países são aqueles onde 

há um maior número de pessoas de outras nacionalidades que têm contato com a língua 

portuguesa. Independentemente de esses emigrantes adotarem ou não o português, o 

contato direto ou indireto com essa língua foi estipulado. 

Após a apresentação de uma série de dados numéricos e estatísticos, ficou evidenciada a 

amplitude geográfica e cultural da língua portuguesa. Isso reforça a missão a ser 

cumprida pela língua em cada espaço de sua oficialidade. Ademais, a discussão do 

conceito de lusofonia valoriza o idioma, uma vez que a língua portuguesa é uma das 

línguas mais faladas no mundo. 

Outra característica fundamental a ser discutida é sobre a adaptabilidade do português a 

diferentes culturas (MATEUS, 1999), ou seja, a plasticidade que o idioma possui para 

atender a vários contextos culturais. Desse modo, é possível afirmar que o português 

assume nos contextos plurilíngues a função de auxiliar na construção da identidade de 

países em que coabitem línguas autóctones com o português. Assim, a língua 

portuguesa passa do estágio de língua de subjugação cultural — aquela imposta pelo 

colonizador — para o estágio de língua de unidade nacional — aquela que auxilia no 

processo de construção da identidade nacional de um determinado país (MATEUS, 

1999). 

A transição do português de língua de subjugação cultural para língua de unidade 

nacional também ocorreu no Brasil, no século XVIII, quando o português é imposto 

pelo Marquês de Pombal e, dessa forma, o idioma sobrepõe-se às línguas indígenas 

faladas no território (MATEUS, 1999). O que inicialmente foi uma imposição, no 

decorrer do tempo, transformou-se em uma aceitação natural e isso não no sentido de 

passividade, mas no sentido de que o português cumpriu com a sua missão que, na 

época, era a de construir a identidade nacional daquele território recém conquistado e, 

como resultado, a língua portuguesa configurou-se como língua materna do Brasil. 
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O mesmo espera-se que aconteça, e já vem acontecendo, nos territórios luso-africanos. 

Tomando-se como exemplo a situação de países como Angola, Moçambique e Cabo 

Verde, percebe-se que o papel maior da língua portuguesa é o de ajudar na construção 

da identidade dessas nações, uma vez que esses espaços possuem várias línguas que 

coexistem com o português. Corroborando essa ideia, Mateus (1999, p. 16, grifo do 

autor) afirma o seguinte: 

Abandonando a sua situação de língua de subjugação, o 

português nascia como língua de unidade nacional cobrindo 

nações plurilíngues e funcionando como bandeira: o português 

em Moçambique, do Rovuma ao Maputo, em declaração de 

independência; o português da Guiné-Bissau confrontando-se 

com o Francês de países limítrofes; o português em Angola 

permitindo o entendimento entre falantes das vivíssimas línguas 

nacionais; o português em Cabo Verde e em São Tomé, a par de 

línguas crioulas cheias de vigor, como veículo de comunicação 

com o exterior e sinal de diferença em relação aos povos 

circundantes. Em África a língua portuguesa oficial é uma opção 

política, uma atitude nacional e tem, no momento presente, uma 

estreita ligação com a sobrevivência dos territórios como países 

independentes. 

A partir do que foi exposto, é perfeitamente possível conceber a íntima relação entre 

língua e identidade nacional (e por que não dizer também cultural?), isto é, a língua 

portuguesa funcionando como bandeira de nações (MATEUS, 1999) que tentam 

delinear os traços de seus destinos após a colonização. E para tal contam com o idioma 

português para estabelecer e/ou manter a sua unidade nacional. 

Assim sendo, afirma-se que o espaço lusófono, muito mais do que simplesmente um 

conjunto de países cuja língua oficial é o português, é a união de nações que guardam 

entre si a memória de um passado comum em que a colonização, ao mesmo tempo em 

que fragmentava populações, de um lado, unia nações por meio da língua, de outro. Daí 

que o português não é meramente um instrumento de comunicação, mas sim o espírito 

dessas nações. Para elas, a língua portuguesa é o depositório cultural, o amálgama de 

culturas que se distanciam em determinados aspectos, mas unem-se em outros. Em 

contextos plurilíngues, como marcadamente o de Moçambique, a língua portuguesa 

assume o papel de língua neutra, possibilitando a comunicação dentro desses territórios 

e com o restante do mundo. E na medida em que ela se coloca a serviço da construção 

da identidade nacional, também se constrói ao receber influências das outras línguas 

com as quais coabita, chegando, em certos momentos, a ter de concorrer com elas. Com 
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base nisso, é possível admitir outras variedades do português: como o brasileiro, o 

moçambicano, o angolano, o timorense, o caboverdiano etc. 

Nesses termos, ―se quisermos dar sentido à ‗galáxia lusófona‘, não podemos deixar de a 

viver como inextrincavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, 

guineense, cabo-verdiana, são-tomense ou timorense‖ (LOURENÇO, 1999, p. 112 apud 

MARTINS, 2006). Endossando as ideias de Lourenço (1999), Brito e Martins (2004 

apud MARTINS, 2006, p. 84) declaram que: 

Num tempo marcado, todavia, pela globalização, 

interculturalismo e multiculturalismo, o espaço cultural da 

lusofonia não pode deixar de ser hoje senão um espaço plural e 

fragmentado, com uma memória igualmente plural e 

fragmentada. Quer isto dizer que a ideia de pertença identitária, 

implícita no facto de um conjunto de povos falar uma mesma 

língua, não dispensa nunca a consideração de realidades 

nacionais multiculturais em distintas regiões do globo, com a 

língua portuguesa a ter que se relacionar com outras línguas 

locais e a ter que entrar em muitos casos em competição com 

elas. 

Por fim, o conceito de Lusofonia é um riquíssimo e vasto campo a ser explorado e não 

pode continuar à margem das discussões nos diversos âmbitos culturais. Esse conceito, 

pois, traz à tona que ―o espírito de uma nação está contido na língua que fala‖ 

(MATEUS, 2000, p. 54) e é desse espírito que a Lusofonia propõe-se a ocupar-se. 

Dessa maneira, ―não somos 200 milhões de luso-falantes; somos a língua portuguesa 

que fala em cada um [de nós]‖ (BRITO; MARTINS, 2004 apud BRITO; MARTINS, 

2006, p. 74). 

 

Coleta de dados 

Considerando-se o aspecto histórico e o espaço sócio-cultural pelo qual a Língua 

Portuguesa vem passando em Moçambique, e a presença marcante das línguas 

autóctones, levantou-se e analisou-se, com base no material coletado, o maior número 

possível de ocorrências lexicais que puderam evidenciar algumas particularidades da 

língua portuguesa falada em Moçambique.  

A fim de abordar o léxico utilizado no português moçambicano, recorreu-se a um 

corpus composto por textos jornalísticos, excertos de prosa e, sobretudo, por poemas; 

pois se acredita que estes são verdadeiros objetos de estudo em que podem ser 

encontradas ocorrências lexicais que evidenciem a variedade moçambicana do 

português. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

650 

 

Essa heterogeneidade de gêneros textuais na constituição do corpus justifica-se pelo 

fato de que, por meio desses recortes de textos em língua portuguesa, muitas 

ocorrências lexicais apontam para interferências das línguas nacionais na língua oficial, 

no caso, a língua portuguesa. Procurou-se contemplar uma gama representativa da 

variedade linguística efetivamente utilizada no contexto moçambicano, daí o destaque 

que ganha a literatura moçambicana, vez que ela sempre foi um veículo importante pelo 

qual poetas quiseram manifestar valores nacionais.  

No presente estudo, foi realizada uma análise textual, isto é, com base nos textos 

escolhidos, a partir dos quais se fez um levantamento do léxico utilizado, e com base na 

categorização proposta por Lopes (2002), procurou-se justificar as possíveis 

interferências de línguas autóctones na variedade do português de Moçambique. Isto 

feito, na medida do possível, procedeu-se a uma pesquisa quanto à origem e ao 

significado das palavras que, a partir do português europeu, possam explicar a norma 

moçambicana – neste caso, pela condição de falante do português do Brasil, e 

considerando que a norma oficial adotada em Moçambique é o português europeu, 

recorreu-se a dicionários contrastivos luso-brasileiros.  

Além disso, durante o desenvolvimento deste trabalho, foi mantido contato com uma 

moçambicana que, numa espécie de intermediária, orientou quanto aos supostos 

significados das ocorrências lexicais moçambicanas na língua portuguesa. Dado o 

contexto plurilinguístico moçambicano, tão frisado neste trabalho, até para um nativo é 

difícil saber em que região se emprega determinado termo e com qual significado. O 

contato estabelecido com a informante moçambicana deu-se por meio eletrônico, 

apenas. Através de e-mails as dúvidas eram, na medida do possível, esclarecidas. 

Por fim, buscou-se apontar elementos para que se estabelecesse uma relação entre 

diferentes línguas nacionais (não oficiais) e a língua oficial do país, que, apesar de ser a 

língua imposta pelo colonizador, tem extrema importância na constituição da identidade 

nacional moçambicana. 

 

Resultados e discussão 

Com base nas análises textuais, elaborou-se um vocabulário de moçambicanismos que 

visa complementar, ainda que de forma muito simples e parcial, o levantamento já 

iniciado pelos linguistas Lopes, Sitoe e Nhamuende (2002). 
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Dada a dificuldade para obter materiais e fontes de consulta quanto às ocorrências 

lexicais, supostamente indicativas de interferência entre as línguas não oficiais com a 

oficial, localizadas nos excertos dos textos selecionados, a catalogação feita é muito 

singela e pouco se aproxima da catalogação feita em Moçambicanismos: para um léxico 

de usos do português moçambicano (LOPES; SITOE; NHAMUENDE, 2002). No 

entanto, a presente iniciativa é um passo inicial para os futuros estudos que versarão 

sobre uma catalogação mais complexa acerca de supostos moçambicanismos presentes 

em textos que evidenciam a colaboração das línguas autóctones na formação de uma 

nova variedade de português: o português moçambicano. 

Os verbetes podem ser constituídos de uma única palavra ou expressão. Ademais, 

algumas palavras também ocorrem no português brasileiro, no entanto, o sentido 

adquirido no português moçambicano é muito diferente em relação ao sentido atribuído 

no português brasileiro. 

 

 

Conclusão 

 

As línguas autóctones, que junto com a língua oficial portuguesa formam o mosaico 

linguístico figurado por Santana (2009), inegavelmente impulsionam a formação de 

uma nova variedade da língua portuguesa: a variedade moçambicana. Concebe-se, 

portanto, essa língua como o depositório cultural de uma população que conta com uma 

língua exógena para se comunicar interna e externamente, além das línguas nacionais 

que tanto servem de comunicação básica do dia a dia. 

Assim sendo, tendo em vista as particularidades do contexto moçambicano, não é 

possível enxergar essas línguas como rivais, ao contrário, elas são aliadas no sentido de 

darem conta de expressar a rica cultura moçambicana. Desse modo, a relação que as 

línguas autóctones estabelecem com a língua oficial é uma relação de cooperação, isto 

é, aquelas interferem nesta de forma a impulsionar a criação de uma língua portuguesa 

que assume características moçambicanas, características estas presentes nas línguas 

autóctones. 

Com base nisso, foi propósito deste trabalho analisar excertos de textos moçambicanos 

que se valem da língua oficial, mas que manifestam na sua estrutura a presença 

marcante das línguas autóctones. Daí a pretensão de colaborar, ainda que de forma 
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muito singela, com as pesquisas lexicográficas iniciadas por Lopes, Sitoe e Nhamuende 

(2002). 

O saldo deste trabalho pode ser considerado positivo, apesar da extrema dificuldade em 

obter material e estabelecer contato com nativos, pois por meio deste estudo foi possível 

iniciar um trabalho acerca das ocorrências lexicográficas, supostamente 

moçambicanismos, que são incorporadas à língua oficial, comprovando assim a 

cooperação existente entre as línguas nacionais moçambicanas e a língua portuguesa, 

que assume o estatuto de oficial no país. 

Por fim, textos literários e jornalísticos são veículos importantes que abrem espaço para 

o aparecimento de palavras ou expressões características das línguas nacionais e que 

foram, por meio de um processo natural, incorporadas à língua portuguesa. 
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Resumo 

O artigo apresentado propõe uma reflexão sobre o papel da crítica genética, que se 

interessa pelo processo criativo artístico, e se dedica a estudos de manuscritos 

literários, mas, que desde o seu surgimento já apresentava a possibilidade de discutir 

o processo de criação em outras linguagens artísticas. Pretende entender a atuação do 

crítico genético, ao analisar os "documentos de processos" deixados pelos artistas 

durante seus percursos de criação, e compreender como a carta enquanto "documento 

de processos" denominação feita por Cecilia Salles para o objeto de estudo do crítico 

genético em substituição ao termo "manuscrito", evidencia o processo de criação de 

Ana Cristina César e Clarice Lispector. 

Palavras Chave 

Processo de criação; crítica genética; crítico genético; documentos de processos; carta 

Crítica genética / Crítico Genético 

Foi em 1968, que por iniciativa de Louis Hay e Almuth Gréssillon iniciou-se os 

estudos de crítica genética, na França, e no Brasil, foi introduzida por Philippe 

Willemart, em 1985, quando ocorreu na Universidade de São Paulo o I Colóquio de 

Crítica Textual.  

A crítica genética se dedica a estudos de manuscritos literários, porém, desde o seu 

surgimento já apresentava a possibilidade de discutir o processo de criação em outras 

linguagens artísticas, por isso, trazemos para reflexão sobre o processo de criação 

artísticos os pensamentos desenvolvidos por Cecília Salles". 

Zullar, (2002, p.24), enfatiza que Salles, "amparada pela semiótica, procura criar 

elementos teóricos para entender não só a passagem, como também a extensão da 

crítica genética a outras áreas, artísticas ou científicas". Para Salles o desejo de 

compreender a organização do movimento criador em várias linguagem artísticas é o 
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que leva o crítico genético a estudar os registros de percursos deixados pelos artistas 

dos seus processos de criação.   

É do interesse do crítico genético saber como a obra artística é construída, ou seja, 

como ocorre o seu processo de criação. O crítico genético é aquele que conta a história 

da criação da obra artística e observa como o tempo e o espaço do artista está inserido 

no processo de criação e passa a fazer parte da própria obra. Salles (2007, p.38) 

esclarece que 

A crítica genética surgiu com o desejo de melhor compreender 

o processo de criação artística, a partir dos registros desse seu 

percurso deixado pelos artistas. [...] o ato criador sempre 

exerceu e exercerá um certo fascínio sobre os receptores das 

obras de arte e sobre os próprios criadores" (SALLES, 2008, 

p.20-21).  

O ato criador, visto como resultado de um processo, apresenta uma obra que não está 

acabada, pronta, mas que vai se fazendo durante o seu processo de criação, processo 

esse, que é complexo de acontecimentos que o envolve, e que o crítico genético 

procura compreender como esse processo acontece.  

O nome crítica genética se deve ao fato do crítico genético em suas pesquisas procurar 

compreender a gênese da obra de arte e buscar dar vida aos documentos por ele 

analisados com o intuito de partilhar de um processo em movimento, ou seja, de uma 

criação em processo. 

A respeito da participação do pesquisador em relação a obra em construção, Salles 

(2008, p. 32) enfatiza que " No estudo do processo de criação, ao apreender o 

surgimento e o desenvolvimento dos objetos artísticos, o pesquisador também participa 

da obra e surge, assim, um novo modo de apreender a arte". É importante ressaltar que 

nessa participação do pesquisador fica evidente o ato comunicativo no processo de 

criação.  

O crítico genético em sua pesquisa participa do desenvolvimento de buscas estéticas, 

pois esse se encontra diante do objeto de estudo da crítica genética que é o próprio 

caminho que o artista percorreu durante o seu processo de criação, na tentativa de 

alcançar a sua obra de arte. 
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O objeto do crítico genético está sempre em movimento, encontra-se em permanente 

estado de criação. Os registros deixados pelos artistas e a obra ―pronta‖, entregue ao 

público, apresenta um pensamento em processo. Esses documentos apresentam um 

caráter comunicacional do artista com ele mesmo, dele com sua obra, e esta com o 

crítico genético. 

Salles (2008, p. 47-48) esclarece que esse diálogo interior é  

conduzido pelo próprio artista: o que ele está dizendo a si 

mesmo e que, em alguns casos, registra nesses suportes da 

criação. São reflexões, registros de leitura e discussões para 

tomadas de decisão. O processo de criação é um ato 

permanente de tomada de decisão [...].  

E enquanto ocorre essa comunicação íntima do artista com ele mesmo e com a sua 

obra, o crítico genético participa dessa comunicação devido ao seu "desejo de conhecer 

a intimidade da criação [...]. Ele é  um interlocutor que entra, inesperadamente, 

naquele ato de comunicação íntima", como salienta Salles (2008, p. 48-49).  

Portanto, o crítico genético segue o caminho indicado pelos próprios documentos 

sobre o processo de criação do artista, levando em conta, que nesses documentos não 

há linearidade, e sim, uma simultaneidade de sentido, o que permite ao crítico 

participar desse diálogo com o artista e com a obra em processo,  e perceber que essa 

análise nunca pode ser a única possível.  

Segundo Philippe Willemart (apud SALLES, 2008, p. 69)   

[..] o desejo do pesquisador não se limita a extrair e expor as 

riquezas que os escritores nos fornecem mas, tal qual um 

alquimista, discernir e entender o processo de criação - 

aproximar-se desse mistério.  

Salles (2008, p. 71) completa: "A tarefa do crítico genético parte, portanto, dos 

documentos para chegar ao processo". 

O artista em seu percurso criador vai deixando marcas que evidenciam a metamorfose 

do seu processo de criação, e essas marcas deixadas permite que o crítico genético, por 

meio das análises realizadas, compreenda alguns procedimentos utilizados na 

construção da obra pelo artista.   
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A crítica genética é um campo de investigação que tem como prioridade compreender 

da melhor forma possível o processo de criação. Salles, no livro O Gesto Inacabado 

(2007 p. 12), enfatiza que ―A crítica genética é uma investigação que vê a obra de arte 

a partir de sua construção‖. É importante enfatizar que a autora discute a questão 

levando em conta a autoria e a relação entre a obra e o processo, por isso a autora 

esclarece (2006, p.16) 

As reflexões teóricas que trazem essa perspectiva processual 

para a arte ultrapassam os ditos bastidores da criação. 

Daí percebemos que estávamos diante de recursos teóricos para 

desenvolver uma crítica de processo, que parecia abranger mais 

que a crítica genética.  

O que realmente interessa para os estudos genéticos é o processo do movimento 

criativo realizado pelo artista durante a realização da obra, e o crítico genético muitas 

vezes convive com o artista e a criação de sua obra em seu ambiente de trabalho 

durante esse processo, porque para ele o que interessa é o processo da criação da obra 

e não interpretar a obra quando esta estiver acabada.  

O crítico deve procurar compreender como ocorre a tessitura do movimento criador do 

artista, para então, participar da complexidade do ato criador. O crítico busca 

compreender a rede do pensamento do artista ao estabelecer nexos ao analisar os 

documentos de processos. 

 Captar e discutir teoricamente o movimento da rede em uma crítica do processo só 

será possível se o crítico se permitir observar e analisar os documentos de processo 

deixado pelos artistas de forma diferenciada que a de costume, ou seja, fazer as 

interpretações a partir do que os documentos oferecem . 

 O olhar do crítico dever ser interpretativo relacional como defende Sallles, (2006, 

p.37) ―Esse movimento do olhar do crítico deve reverter em uma maior compreensão 

sobre os modos de desenvolvimento de obras e, consequentemente, sobre os 

procedimentos de um pensamento em criação‖.  

Os críticos de processos devem levar em conta a relação entre o geral e o específico no 

processo de criação, ou seja, a generalização do processo só pode ser alcançada a partir 

dos processos singulares e individuais dos artistas. O pensamento do crítico deve atuar 
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de forma complexa para compreender esses fenômenos. Salles (2006, p. 37) afirma 

que o pensamento do crítico ―deve estar apto a reunir, contextualizar, globalizar; no 

entanto, deve estar apto também para reconhecer o singular, o individual, o concreto‖.  

Para Grésillon (apud SALLES - Posfácio A criação como processo semiótico) o crítico 

deve ter ―um pensamento do movimento e da não-linearidade, se o propósito é ser bem 

sucedido em uma simulação científica apropriada a esses processos cuja característica 

é justamente ser não-linear‖.  

É importante lembrar que apesar das características gerais pertencerem a todos os 

processos de criação, esses devem permitir que o que é específico de cada artista em 

seu percurso de criação possa ser compreendido pelo crítico de processo.  

O crítico genético, portanto, é aquele que se debruça sobre documentos de processo, 

onde os artistas vão deixando seus registros, suas experimentações, durante o seu 

percurso de criação, com o intuito de melhor compreender como esse processo vai se 

fazendo na tentativa de conceber a obra de arte.  

Documentos de Processos de Criação   

O subtítulo aqui apresentado como ―Documentos de Processo de Criação‖ é uma 

referência a denominação que Salles fez para o objeto de estudo do crítico genético, ao 

ampliar o termo "manuscrito".  

Os documentos de processos são ―documentos‖ que o crítico genético estuda para 

compreender o processo de criação dos artistas, que vão sendo criados durante seus 

percursos de criação; são registros materiais que revelam as marcas deixadas pelos 

artistas, independentemente de sua materialidade, e ainda apresentam os vestígios que 

os mesmos deixam para testemunhar seus processos de criação.  

Salles (2007, p.37) declara que ―Os documentos de processo, muitas vezes, preservam 

marcas da revelação do ambiente que envolve os processos criativos e a obra em 

construção‖. Os documentos de processos, segundo a autora (2007, p. 18) 

―desempenham dois grandes papéis ao longo do processo criador: armazenamento e 

experimentação‖.  
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Em se tratando do ―armazenamento‖ esse ocorre de forma generalizada, ou seja, está 

presente em todos os documentos de processos; já o ato de experimentar fica 

registrado pelos artistas nos documentos de processos permitindo  que o crítico possa 

perceber como o artista foi construindo a sua obra.  

Documentos como: rascunhos, plantas, esboços, cartas, croquis, roteiros, etc., 

geralmente trazem o registro da experimentação. Porém, a singularidade dessas 

experimentações surgem a partir das opções feitas pelos artistas durante os seus 

processos de criação. 

 Nas cartas de Ana e Clarice podemos observar experimentações feitas pelas autoras de 

seus processos de criação,  tanto de suas cartas, quanto de suas obras artísticas. 

Ana escreve para Clara Alvim no dia 5 de abril de 76 comentando sobre a 

experimentação que faz ao tentar escrever cartas para ela. Ana diz: "Já tentei escrever 

carta pra você algumas vezes - no imaginário, na máquina e na presença iluminada de 

Helô. Fico vacilante e boba todas as vezes: ora muda, ora prolixa. [...]" (1999, p.15). 

Clarice, por sua vez, escreve a Tania de Belém, em 16 de fevereiro de 1944 - 4ª feira e 

desabafa: " [...] Quanto ao meu trabalho, ando horrivelmente desfibrada: tudo o que 

tenho escrito é bagaço; sem gosto, me imitando, ou tomando um tom fácil que não me 

interessa nem agrada. [..]" (2002, p. 38). 

Ana e Clarice experimentam cada qual a sua maneira como construir seus objetos. Ana 

tenta escrever uma carta , primeiro no seu imaginário, depois na máquina de escrever e 

até na companhia de outros. Clarice após tentativas de construir suas obras, parece 

insatisfeita com o resultado, mas deixa evidente suas experimentações.  Percebe-se 

ainda que as autoras em seus processos criativos, lidam com a incerteza e a vagueza, 

aspectos que segundo Salles, orientam o ato criador. 

Existem dois tipos de documentos de processos: o privado e o público. Tanto o privado 

quanto o público, como esclarece Salles (2006, p. 47) são "conversas com amigos, que 

podem tomar várias formas como cartas, e-mails ou registros em anotações ou diários, 

parecem cumprir um papel importante como espaço de articulação e troca de ideias 

com contemporâneos". 
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Os documentos de processos privados são o diário, anotações, rascunhos, esboços  e 

algumas cartas, nos quais são armazenados de forma diversas as informações que 

permitem ao crítico fazer acompanhamento dos registros e reflexões feitas pelos 

artistas durante o seu processo de criação.  

Os documentos de processos públicos são: entrevistas, depoimentos, escritos 

reflexivos onde o crítico busca informações sobre o percurso do processo de forma 

retrospectiva, ou seja, o crítico investiga o processo fora do momento de criação, ele 

não participa do momento exato da construção da obra. 

As relações culturais que os artistas cultivam, são observados em registros feitos por 

eles  nos documentos citados acima. Salles (2006, p. 40) explica que   

Os documentos registram muitos momentos de intensidade, nos 

quais relações ficam claras: ele tudo olha, recolhe o que possa 

parecer de interesse, acolhe e rejeita, faz montagens, organiza, 

ideias se associam, formas alternativas proliferam e pesquisas 

integram a obra em construção.  

É possível observar em relatos feitos por Ana e Clarice os percursos que elas fizeram 

na construção de suas obras. Ana escreve para Clara Alvim no dia 15 de abril de 1977           

e relata: 

"Já tenho ideia de escrever sobre os Malditos escritores! e sua relação com a ideologia 

romântica -nacionalista- localista, sobre a qual fiz um trabalho  legal para o 

nivelamento. É isso, Clara: não tenho ainda forças pra me dedicar aos escritos, que eu 

gosto e me anima, [...] (1999, p.27) 

Para Heloisa Ana escreve no dia 14.2.80 e diz o seguinte: 

"Taí meu texto sobre o Caetano, a poesia quer é virar prosa; o ensaio quer virar poesia, 

e vacila quando fala de cadeira - daí você revê só a pag. 2, que tem qualquer coisa de 

estranha, vaga referência a Impressões de viagem como se vê. Pode fazer um check-up 

rápido? Na pag. 6 precisa completar o nome de uma música que eu esqueci [...]" 

(1999, p.40). 

Clarice escreve de Berna, em 13 de outubro de 1946 para Fernando Sabino e  afirma: " 

Talvez seja orgulho querer  escrever, você às vezes não sente que é? A gente deveria 
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se contentar em ver, às vezes. Felizmente tantas outras vezes não é orgulho, é desejo 

humilde. Enquanto isso estou me divertindo tanto quanto você nem pode imaginar: 

comecei a fazer uma "cena" (não sei dar o nome verdadeiro ou técnico); uma cena 

antiga, tipo tragédia idade média, com... coro, sacerdote, povo, esposo, amante... Em 

verdade vos digo, é uma coisa horrível. Mas tive tanta vontade de fazer que fiz contra a 

mim. Não está pronto e está tão ruim que até fico encabulada. Mas você não imagina o 

prazer... Trabalhando nesta cena estou descobrindo uma espécie de estilo empoeirado - 

uma espécie de estilo que está sempre sob nosso estilo é que é uma mentira de leituras 

meio ordinárias da adolescência (...), uma mistura de grandeloquência  que é na 

verdade como a gente já quis escrever (...), uma mistura disso - está ruim como o quê, 

mas com que prazer descubro as tiradas - parece que não há sequer invenção. É tão 

engraçado... Talvez, se chegar a um ponto em que a grandeloquência pelo menos tenha 

o pudor da gramática, eu lhe mande. O verdadeiro título dessa grande tragédia em um 

ato seria para mim "divertimento", no sentido mais velhinho da palavra" (2002, p.108). 

Ana fala para Clara da dificuldade que sente para escrever o que tanto gosta, por isso, 

escreve sobre outras questões. Com Heloisa ela comenta sobre a questão da poesia 

querer virar prosa e o ensaio querer virar poesia e pede para a amiga auxiliá-la no 

processo de construção de sua obra.  

Clarice, por sua vez, conta para Fernando Sabino sobre o próprio ato de escrever. A 

necessidade que ela sente de escrever. O desejo humilde que a impulsiona a escrever. 

Clarice relata o quanto é divertido escrever às vezes, mesmo quando se está 

escrevendo uma tragédia. 

Tanto Ana quanto Clarice, em suas cartas, que são diálogos entre amigos, deixam 

registrados os seus processos de criação de suas obras. 

Portanto, os documentos de processos são registros deixados pelos artistas em seus 

percursos de processos de criação. São nesses documentos que os artistas materializam 

o diálogo que eles criam consigo mesmos, suas lembranças, suas relações culturais, 

suas angústias e prazeres vividos durante o processo de criação de sua obras.  
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A Criação como Rede em Construção
218
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219

 

Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, SP 

 

Resumo 

 

A pesquisa propõe um estudo sobre os processos de criação do artista plástico e 

arquiteto baiano Juraci Dórea, que se dedica às artes desde a década de 60, tendo como 

objeto de estudo um dos seus trabalhos, o multifacetado Projeto Terra, com a base 

criativa em pinturas e esculturas, produzidas e fixadas em pleno sertão. Buscamos 

compreender como este trabalho está inserido no projeto poético do artista, para assim, 

visando a complexidade da rede de criação que envolve uma obra. Nossa opção 

metodológica adotada se configura num estudo de caso, a partir da perspectiva da crítica 

de processo de base semiótica, que discute a criação como rede em construção. 

 

 

Palavras-chave: comunicação; redes da criação; crítica de processo; Juraci Dórea. 

 

 

Crítica de Processo 

 

Para este trabalho, teremos como base os estudos da Crítica Genética, originados 

em 1968, quando pesquisadores franceses (Louis Hay e Almuth Grésillon) se uniram a 

pesquisadores germânicos para organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich 

Heine (SALLES, 2008). Já num segundo momento (1975 a 1985), este grupo começou 

a dialogar com outros estudiosos que se interessavam igualmente por manuscritos – até 

aí, apenas os literários. A Crítica Genética surge, então, a partir da necessidade de 

compreender o processo de criação de artistas, a princípio, escritores, através de 

registros deixados pelos mesmos.    

Em 1985, acontece em São Paulo o ―I Colóquio de Crítica Textual‖, organizado 

por Philippe Willemart, que na ocasião estudava os manuscritos do escritor Gustave 

Flaubert. Nesse colóquio, foi fundada a Associação de Pesquisadores do Manuscrito 

Literário (APML) que, em 1990, lançou a revista Manuscrítica visando a divulgação 

                                                 
218 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackzenzie - São Paulo, 25 de outubro de 2011. 
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dos estudos em Crítica Genética. Já nos anos 90, os estudos passaram por uma 

expansão, possibilitando a transdisciplinaridade. 

Na terceira fase da Crítica Genética, já se permite estudar não apenas 

manuscritos literários, mas outros processos comunicativos: cinema, música, dança, 

artes plásticas, arquitetura, jornalismo, publicidade... E a lista não acaba. Assim como 

os objetos de estudo se multiplicaram, os registros também ganharam outra 

materialidade. Vídeos, livros, negativos fotográficos, croquis, maquetes... Cada 

processo com seu modo de registro.  

A questão central da Crítica Genética é compreender como é criada uma obra. 

Para isso, utiliza-se da análise dos documentos de processos – como são chamados os 

registros deixados pelos artistas. Nestes, o crítico genético procura por procedimentos 

que ajudaram a construir tal obra de arte. Rascunhos, anotações, materiais 

aparentemente deixadas de lado, fotografias, recortes de jornais – tudo isso pode ser 

considerado documento de processo. Observa-se todo o registro para se ter uma pista de 

como as ideias do criador foram evoluindo e se transformando até culminar na obra em 

questão.   

Porém, independente do tipo de obra ou de registro, uma questão que é geral, no 

que se refere ao percurso da criação, é o pensamento em processo, a cadeia de 

pensamentos e ideias que vão aparecendo e se interligando: de fatos que surgem ao 

acaso e viram pedaços de obra; insatisfações que se resolvem em outra parte da obra; 

restrições de toda ordem que estimulam a busca de soluções; a escolha da matéria-prima 

que mais traduz a necessidade do autor. Enfim, são muitos os caminhos que podemos 

percorrer para refazer a trilha da criação. Tudo isso nos leva a crer que o processo de 

construção da obra de arte é um percurso humano – desmitificando, assim, o mito da 

criação.  

Com base nesses estudos, passamos a encarar o processo de construção da obra 

como resultado de um trabalho complexo que incluem pesquisas, planos, desistências, 

erros... ou seja, a obra é um processo progressivo que definitivamente não ―nasce 

pronta‖. Ao nos depararmos com o percurso criador, ―as camadas superpostas de uma 

mente em criação vão sendo lentamente reveladas e surpreendentemente 

compreendidas‖ (SALLES, 2008, p. 26). Isto não significa que temos a ilusão de ter 

acesso a todo o processo criador e sim a alguns de seus índices.  

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

667 

 

Estandarte do Jacuípe e Série Terra: primeiros movimentos  

 

Projeto Terra  

 

 

Figura 1. ―Escultura de Mané Acarí‖, 1988. Estrada que liga Feira de Santana a São 

Gonçalo. 

 

No início da década de 80, o artista plástico baiano Juraci Dórea foi um dos 

vencedores, com o Projeto Terra, do concurso instituído pela Fundação Cultural do 

Estado da Bahia. As esculturas que compuseram inicialmente o Terra foram produzidas 

essencialmente com madeira e couro. O principal motivo da escolha do material por 

parte do artista foi, segundo ele, a facilidade com que seria identificado pelas pessoas da 

região – o público desta exposição, pois ―elas não seriam mostradas em museus ou 

galerias de arte, mas no próprio espaço do sertão‖ (DÓREA, 2003, p. 18). Dórea explica 

que buscou desta forma estabelecer um diálogo entre a arte (materializada pelas pinturas 

e esculturas) e a população local, que provavelmente não teria informações sobre arte, 

como nós, da cidade, a compreendemos.  

Por serem abstratas, as obras causavam as mais variadas reações: ―Pensava que 

era um bicho grande‖, disse um menino de 12 anos, ao se deparar com uma das 

esculturas (DÓREA, 1987, p. 21). Mas não foi só a atenção das crianças e passantes que 

o Projeto Terra conseguiu captar. Chamou também a dos críticos, justamente, porque 

mudava o circuito tradicional da obra de arte, tirava-a dos locais previstos e previsíveis.  

A idéia era retirar a obra de arte do circuito urbano, ou seja, dos 

museus e das galerias de arte, e colocá-la ao alcance de um novo 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

668 

 

público, o homem do campo, que na maioria das vezes não 

havia freqüentado escolas e que dificilmente teria a 

oportunidade de conhecer as manifestações da arte atual. Isso 

invertia, de certa maneira, o mecanismo tradicional de 

circulação da obra de arte, delineando novas possibilidades para 

um itinerário que sempre se limitou às grandes cidades. 

(DÓREA, 2003, p. 19). 

 

A inovação rendeu ao artista muitos prêmios, e o Projeto Terra, nascido em 

pleno sertão, ganhou o mundo, sendo exposto em várias cidades e países. Por se tratar 

de uma arte efêmera e ter sido concebida para viver em lugares inusitados, o Terra 

viajou através dos seus desdobramentos, sua documentação: fotografias, vídeos e livros.

 Já com nova bolsa de trabalho para continuação do projeto, desta vez concedida 

pelo Instituto Nacional de Artes Plásticas, órgão da Funarte, através do Concurso Ivan 

Serpa, realizado com o objetivo de apoiar a produção de artistas plásticos 

contemporâneos, novas esculturas surgiam. Desde então, dezenas de obras foram 

construídas e pinturas também passaram a fazer parte do projeto. Estas, por sua vez, 

―eram executadas em carvão sobre madeira, e mostradas em exposições itinerantes pelo 

sertão, ou mesmo realizadas diretamente sobre as paredes das toscas casas da região‖. 

(DÓREA, 2003, p. 18). 

 

 

 
 

Figura 2. Exposição do Acarú, 1985.  
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Conforme já foi dito, as etapas do projeto foram sendo documentadas por meio 

de fotografias, vídeos, livros e mais um documento que não foi publicado: um diário. A 

relevância deste material para nossa pesquisa está no fato de que, baseada na Crítica 

Genética, ―o olhar científico procura por explicações para o processo criativo que esses 

documentos guardam‖ (SALLES, 2004, p. 19). Percebemos através das anotações não 

só a construção da obra de arte em si, como arcabouços ideológicos e socioculturais que 

compõem o projeto – desde a escolha do material e das locações, passando pelas 

reações do público-alvo até a exposição das obras, em meios artísticos tradicionais, já 

nos suportes de documentação, como vídeo, fotografia e livros. 

Os documentos que registram o processo de criação do Projeto Terra nos dão a 

possibilidade de compreender o trabalho criativo do artista, bem como sua relação com 

o meio, a partir da perspectiva da identidade cultural e do ponto de vista da 

comunicação, uma vez que comunicar-se com o público parece ser um dos fatores 

impulsionadores de sua criação. Percebe-se, então, que esse processo criativo pode ser 

abordado por diferentes vertentes, já que o Terra é uma obra que permite múltiplas 

possibilidades de leitura, construindo, assim, uma conexão entre a arte e a comunicação, 

―uma indissociação que veio crescendo através dos últimos séculos para atingir um 

ponto culminante na contemporaneidade‖ (SANTAELLA, 2005, p.7). Por se tratar de 

uma obra de arte que é construída e reconstruída, o Projeto Terra evoca inúmeras 

possibilidades de análises, cumprindo, assim, seu papel sócio-comunicativo, como toda 

arte que vise a partilhar ideias e ideologias.  

A documentação do artista nos leva a diferentes questões que envolvem processo 

de criação: documentos referentes ao percurso de construção do Projeto Terra e os 

registros destas obras mostradas ao público, que, por sua vez, ganham espaços 

expositivos ao longo do projeto, o que nos faz compreender o Terra como uma obra em 

rede, em constante processo, pois é permanentemente transformada – ao longo do tempo 

e exposto em diferentes suportes. Parte daí nossa opção pela abordagem da Crítica de 

Processo, com base semiótica, que discute o processo de criação como uma rede de 

construção, e como define Cecília Salles, consiste numa ―investigação que vê a obra de 

arte a partir da sua construção. Acompanhando seu planejamento, execução e 

crescimento‖ (2004, p. 12). Desta forma, analisaremos o processo de criação do artista 

plástico Juraci Dórea, a partir dos registros do Projeto Terra. 
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Gênese: de traços e espaços  

 

De acordo com a biografia artística de Juraci Dórea (cuidadosamente 

armazenada por ele), podemos identificar outros trabalhos que antecederam o Projeto 

Terra onde conseguimos visualizar a constante transformação das obras. A Crítica 

Genética não pretende refazer o passado, o objetivo não é precisar o dia exato em que o 

Terra foi ―concebido‖ – e sim, pesquisar como se deu o processo de criação da obra.  

Comecemos por um álbum fotográfico produzido por Juraci Dórea. Nele, o 

artista guarda pontos marcantes da sua trajetória cultural. Em geral, são fotografias de 

obras (com legenda que informam o nome da peça e o ano de confecção), que se 

intercalam com fotos durantes eventos, exposições e momentos que registram o 

processo de criação. Ou seja, mais do que preservar imagens, o álbum conta uma 

história.  

 

 

Figura 3. Juraci Dórea montando uma das esculturas do Terra. 

 

É de 1959 a primeira obra anunciada no caderno-álbum. Porém, a primeira 

exposição do artista só acontecerá em 1962 (história a ser contada no próximo capítulo). 

Temos a Lavadeira e o Saci, de 1959. Ambas, figuras comuns no interior da Bahia – a 

primeira, facilmente vista andando pelas ruas, com suas trouxas na cabeça ou em 

qualquer lagoa da região a ―quarar‖
220

 os panos; a outra, figura tradicional e folclórica. 

Desde já, percebemos no artista uma inclinação para temas regionais. Passemos a 1960: 

Briga de galos; Carnaval; Incêndio, Pescador. São os títulos do ano. Nada mais local. 

Em 1961, ele faz seu primeiro Vaqueiro – pelo menos, segundo os registros.  

                                                 
220

 Termo característico do interior, ―quarar‖ significa deixar a roupa exposta ao sol para clarear, 

geralmente tecidos brancos.  
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Figura 4. Imagem com legenda retirada do álbum do artista.  

 

Só a partir de 1964 as figuras dos vaqueiros e boiadeiros ganham presença 

constante no seu trabalho.  

 

Figura 5.  ―Vaqueiro‖, em 1965.  

 

Identificamos uma escolha do artista, já em 1965, que vai se repetir em toda a 

sua obra: a confecção de séries.  
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Figura 6.  Boiadeiros, em 1966.  

 

Apenas em 1968 o couro aparece nas suas obras, a princípio sob forma de mala 

– aquelas malas antigas, artesanais, armadas, feitas em couro. Ele as reconfigura 

mudando seu status de utensílio para obra de arte.  

 

 

Figura 7. Temos aí a mala com interferências em toda sua extensão. 

 

Outro fator importante: identificamos, pela primeira vez, no álbum do artista a 

mudança do local de exposição. Há uma foto em que a mala-obra não aparece como as 
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outras: preenchendo toda a área da imagem e sim contextualizada num ambiente que 

parece um jardim. Um primeiro passo que levará o artista a exposições no meio do 

sertão.  

 

Figura 8. Além de estar exposta num espaço externo, junto à natureza,  

o foco da imagem nos mostra a obra em terceira dimensão.  

 

Em 1970, Juraci Dórea faz uma obra intitulada Criação da Feira. Nela, ele se 

apropria de um espaço existente e faz uma interferência artística. Outro índice que nos 

ajuda a compreender o percurso da vida profissional do artista: produzir obras no seu 

lugar de inspiração – como vai fazer mais tarde com o Terra. 
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Figura 9.  Interferências artísticas sem agredir o ambiente.  

 

Podemos considerar 1973, 74 e 75 como os anos do vaqueiro na obra de Juraci 

Dórea. A figura soma-se a outras importantes da cidade, como a Catedral e a Festa de 

Santana, um retrato de Eurico Alves, carros de boi e o Mercado Municipal – tais ícones 

simbólicos da cidade povoam sua arte.  

Em 1978, temos a série Estandarte do Jacuípe. As peças são bidimensionais, 

produzidas basicamente em couro e madeira. O couro já se apresentava ―esticado‖. O 

suporte é de madeira, porém, esculpida e o couro usado nas amarrações são finas tiras 

cortadas igualmente. Assim como na série das malas, o couro adquire uma gama 

pictórica e símbolos sertanejos, como a cabeça do boi e materiais usados nas celas de 

cavalos, com as devidas adaptações e recriações do artista, claro. 

 

 

   

Figura 10.  Três imagens da série Estandarte do Jacuípe. 

 

O tema é sempre o mesmo: o sertão; porém, os suportes estão sempre em 

mudança. O artista dá complexidade à sua obra por buscar novas possibilidades ao 

fotografar um garoto sendo um meio de comunicação de um dos quadros do Estandarte: 
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Figura 11.  Fotografia tirada em 1983, a única informação do verso. 

 

Já no início da década de 80, Juraci produziu a Série Terra. Em termos de 

materialidade, as peças consistiam em couro esticado, com interferências de cores e 

outros materiais – assim como o Estandarte do Jacuípe.  

 

  

Figura 12.  Início da Série Terra.  

 

Percebamos ainda que os primeiros quadros tinham a madeira polida e as tiras de 

couro para as amarrações no mesmo tamanho. Porém, na sequência, pode-se ver a 
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madeira natural, sem polimento e o couro não tão esticado. Já não há aí a preocupação 

com perfeição que perpassava a série Estandarte do Jacuípe e o início da série Terra.  

 

 

Figura 13.  Exposição de uma das Séries Terra, em 1981.  

 

 

Figura 14.  Série Terra, em arquivo no ateliê do artista, em 2009. 

 

 

Com a madeira mais tosca e o couro mais cru, identificamos que a ideia de 

perfeição simétrica foi abandonada. Como confirmam os documentos de processo 

abaixo. 
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Figura 15.  Rascunho em que o artista escreve: ―Quebra a simetria‖.   

Podemos considerar como uma passagem da Série Terra para o Projeto Terra. 

 

A Série Terra vai emprestar (ou doar?) ao Projeto Terra o nome, o couro, a 

madeira e exposição longe dos museus, em lugares inusitados.  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

678 

 

 

Figura 16.  A Série Terra na terra sertaneja. 

 

A complexidade se dá ainda pelo fato de que um projeto não necessariamente 

estanca outro, como vimos, foi justamente o oposto, as séries vão evoluindo, mudando, 

transformando-se, e, por algum tempo, coexistem.  
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Figura 17.  Estandarte do Sertão ainda convive com o Projeto Terra.  

 

Rascunhos, ideias, caminhos – do bi para o tridimensional  

 

No ateliê de Juraci Dórea, encontro alguns rascunhos. Ele rapidamente os 

guarda. Quase num grito de alegria, misto de ansiedade, peço para vê-los. Ele responde: 

―Aqui são apenas rascunhos‖. ―Mas disso é feita também a obra de arte‖, respondo. 

Abrimos, então, as pastas de rascunhos do Projeto Terra e nos deparamos com 

anotações, desenhos, perspectivas, algumas datadas, outras não. Vejamos algumas 

anotações sobre lugares e maneiras de executar as esculturas do Terra, que são a base 

conceitual do projeto: 
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Figura 18.  Neste, o artista dá ênfase à anotação
221

.  

 

                                                 
221

 Transcrição da anotação: 05 objetos/ 1 – Trincheira (beira) TANQUE – Tapera/ 2 – meio de Feira/ 

Festa popular (Tapera/ Santa Rosa)/ 3 – Terreiro (Edwirges)/ 4 – Cancela – Tapera/ 5 – Encruzilhada 

(Tapera/ Monte Santo)/ Trincheira de um tanque/ Beira de um rio/ riacho/ 1 – Tanque (água)/ 2 – Festa/ 

Feira/ Terreiro/ 3 peças/ 3 – Encruzilhada  Terra Estrada/ Caminhos de Terra/ Ar/ água */ terra */ fogo/ 

Homem/ Homem/ Fogo/ Vida/ Ar/ Fotos/ Fogueira/ Iluminar com fogueiras/ O trabalho avança pelos ares 

(AR/ Céu)/ Cruzeiro de Beira de estrada/ Animação com chocalhos/ Jurema – na aera da feira ou similar/ 

pau fuso [tipo de madeira].   
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Figura 19. Detalhe do trabalho tendo uma casa simples como base de exposição
222

.  

 

Encontramos nas exposições do Terra este conceito aplicado:  

                                                 
222

 Transcrição: Maio-82/ cerca 3/ tabuleiro  
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Figura 20. Exposição acontece como planejada.  

 

Outra ideia rascunhada e depois concretizada é a exposição das pinturas embaixo 

do umbuzeiro, como o artista conta em seu diário: ―Perto de dois biongos existe um 

umbuzeiro bonito, verde, com as trovoadas e carregados de umbus (...) penduro alguns 

quadros no umbuzeiro‖ (Diário, p. 40).  
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Figura 21. No projeto de Juraci, em 1982, um umbuzeiro é o suporte para suas 

pinturas
223

.  

 

 

Figura 22. Exatamente assim acontece na exposição do São Pedro, três anos 

mais tarde. 
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 Transcrição: Quebrar a simetria/ 1 – encruzilhada/ 2 – umbuzeiro/ 3 – parede / 4 – cancelar/ 5 – cerca/ 

6 – apenas desenho/ Caco de telha/ 04 – umbuzeiro/ Espalhar pelo sertão em (ilegível) e documentar/ 

Sinalizar/ Água/ Estrada/ Monte/ Rio/ Seca/ Umbuzeiro/ Sinalização/ Fonte/ Água  
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Na figura abaixo temos alguns esboços do que viriam a se tornar as esculturas 

que compuseram o Projeto Terra. Como se pode perceber, os primeiros desenhos e 

perspectivas, assim como as esculturas-quadros, são bidimensionais, mudando, porém, 

quando há a apropriação de um símbolo cultural do sertão nordestino (tema central do 

autor) – o balão, estrutura por si, tridimensional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Início das imagens tridimensionais. 

 

Daí em diante as estruturas ganham formas mais cilindradas e amarrações 

centrais. Começa a nascer então o embrião das esculturas do Terra, em que as madeiras 

são naturais – como encontradas no ambiente natural, o couro já não é esticado, as 
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amarrações não são mais milimetricamente medidas, como confirmam os rascunhos e as 

esculturas.  

 

   

Figuras 24 e 25.  Rascunho sem data, encontrado junto aos de maio de 1982, 

 e ―Escultura de Zé Botocó‖, 1988. 

 

Dando corpo às ideias: materialidade  

 

Poderíamos dizer que o projeto poético da obra plástica de Juraci Dórea é 

monotemático: sertão. Seja nas formas ou no conteúdo, o mundo sertanejo, com seus 

ícones e símbolos, está sempre presente. Neste item nos ateremos à materialidade do 

Projeto Terra, em especial às esculturas. Compreenderemos matéria como ―tudo aquilo 

do que a obra é feita‖ (SALLES, 2004, p. 66).  

Madeira retirada da própria região e couro curtido são as bases das esculturas. 

Juraci projeta uma arte sem referências urbanas, buscando vinculá-la ao próprio 

ambiente que o inspirou: o sertão. Observamos que nas séries anteriores (Estandarte do 

Sertão e Série Terra) a madeira e o couro também eram matérias-primas básicas. 

Porém, no Projeto Terra, o couro não tem mais a gama pictórica nem a simetria dos 

projetos anteriores e, desta vez, as madeiras são utilizadas conforme encontradas na 

região. A ideia é se aproximar do cenário, sem agredir e sim interagindo. Percebemos 

como ―a intenção criativa mantém íntima relação com a escolha da matéria‖ (SALLES, 
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2004, p. 67), o que fica comprovado na justificativa da escolha do material, onde o 

artista lista cinco itens em que se baseia para a concretização da obra: o significado 

estético; o conteúdo (como representação); reconhecimento (pela população) dos 

materiais do local; não agressão à paisagem e a identificação cultural com a região.  

Para Juraci Dórea, o significado estético está intimamente ligado ao conteúdo. 

Para compreender melhor, ouçamos o artista:  

 

Uma rês enfeza durante uma viagem: carece de ser abatida. Dias 

depois, o seu couro aparece na beira da casa, junto de uma cerca, 

ou pendurado numa velha aroeira. Para mantê-lo espichado, uma 

trama irregular de madeira é posta na parte de trás. Ali, o couro 

permanece meses, estendido sob o sol abrasador e – até que se 

transforme em bruacas, arreios, etc. propicia, a quem passa, uma 

visão de grande significado plástico. Esta é uma imagem muito 

comum no sertão. (DÓREA, projeto escrito para o concurso 

público da Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1982). 

 

Em seguida, ele desenha a imagem do couro esticado.  

 

 

Figura 26. Desenho que integra o projeto Terra, 1981. 

 

Juraci Dórea se utiliza de materiais que ―antes de um processo determinado, não 

têm status artístico. São escolhidos, saem do seu contexto de significação primitivo e 

passam a integrar um novo sistema direcionado pelo desejo daquele artista‖ (SALLES, 

2006, p. 72). O significado estético está então na sua transformação de materiais do 

cotidiano em artístico. 

No que se refere ao conteúdo, o artista plástico lista algumas questões que lhe 

são importantes: para ele o sacrifício do animal revela a sobrevivência do homem numa 
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região agressiva e inóspita; a vida e a morte, por se tratar do couro de um animal morto; 

ossadas e couros ressequidos ao sol, segundo Juraci Dórea, reflete a visão da seca – 

constante na região; por fim, ele relata uma visão mística, totêmica, que acreditamos se 

tratar de questões da subjetividade do artista.    

Os outros itens complementam um ao outro: o reconhecimento dos materiais do 

local pela população é justamente a identificação cultural com a região, e por estarem 

integradas ao meio, as esculturas não agridem a paisagem. Compreendemos assim a 

interação entre forma e conteúdo, como exemplifica Van Gogh: ―Em minha opinião, 

seria um erro dar a uma pintura de camponeses um polimento convencional‖ (apud 

SALLES, 2002, p. 155). 

Nada no percurso de construção da obra parece ser por acaso, nas suas andanças 

pelo sertão, Juraci Dórea se depara, por acaso, com um pé de jurema caído. Incorpora a 

imagem e a transpõe para seu trabalho, ao horizontalizar a escultura, sendo as demais, 

até então, verticalizadas.  

 

Um pé de jurema caído me sugere uma interferência. Começo a 

trabalhar. Primeiro, as varas. Depois, os couros, as formas que 

vão surgindo. (...) A escultura se desenvolveu mais no sentido 

horizontal seguindo o que o tronco da jurema sugeria. (Diário, p 

.80). 

 

Figura 27.  ―Escultura do Curral da Tapera‖, 1989.  

 

Quando o artista diz: ―As formas vão surgindo‖ ou ―a escultura se desenvolveu‖, 

numa primeira leitura desatenta, nos sugere que a arte aí tem vida própria e é capaz de 

gerir a si mesma, dando-se formas e transformando-se. Esse recurso estilístico nos dá a 

impressão de que o artista, praticamente, não interfere nas formas – o que contribui para 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

688 

 

a mitificação da criação. Enquanto as camadas internas do texto, se é que podemos 

chamar assim, nos revelam que o acaso não está no ―nascer‖ das formas e sim no 

encontro com o componente gerador da mudança. Cecília Salles explica que o artista 

―coloca-se, nesses casos, em situação propícia para a intervenção do elemento externo, 

como se fosse um fotógrafo que visita um mesmo local várias vezes, aguardando por 

uma luminosidade inusitada. Há, portanto, nesses casos, uma espera pelo inesperado‖ 

(2004, p.35), como confirma o próprio Juraci em seu diário: ―Fico às vezes 

perambulando pela fazenda, tentando descobrir um local apropriado, uma pedra, um 

tronco de árvore, algo que me indique uma futura obra‖ (p. 81). Desta forma, 

percebemos como ―o artista escolhe o acaso e a obra em processo incorpora os desvios‖ 

(SALLES, 2004, p. 34). Um exemplo desta incorporação é a pintura denominada 

―Mural de Edwiges‖, ao assumir acasos como partes integrantes da obra.  

 

 

Figura 28.  ―Mural de Edwirges‖, 1984.  

 

―A parede é de taipa e aparecem as rachaduras normais nesse tipo de parede. 

Fica até um efeito interessante‖ (Diário, p. 28). Estas rachaduras poderiam ser 

consideradas erradas e impedir o processo, porém, ―o artista aciona determinados 

princípios que balizam essa avaliação‖ (SALLES, 2006, p. 133). Ao considerar que tem 

um efeito interessante, as rachaduras são incorporadas à pintura, por ser justamente seu 

objetivo usar como base a ―casa tosca‖ da região.  
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Assim como o acaso, vemos que os erros também são incluídos no processo 

gerando mudanças, inclusive favoráveis ao projeto do artista. No diário, Juraci Dórea 

conta sobre o dia que encomendou couro de bode e veio couro de carneiro. ―Fiquei um 

tanto chateado (...). Surge então a idéia de usarmos o couro como empréstimo‖ (Diário, 

p. 33). Assim acontece. Porém, como o couro era emprestado, todo o arranjo da 

escultura foi alterado em função dessa restrição. ―Como eu pretendia devolver o couro, 

não fiz nenhum corte no material. Usei apenas de efeito usando a amarração do 

material. Alguns detalhes interessantes‖ (Diário, p. 34), analisa o artista.  

 

 

Figura 29.  ―Escultura do Cumbe‖, 1985. Arredores de Euclides da Cunha
224

.  

 

Este caso foi feliz, porém, nem sempre as situações geradas pelos erros agradam 

ao artista. Muitas vezes, por causa do desconhecimento da técnica ou do material, são 

criadas produções que não o satisfazem, fato que gera a necessidade do artista estudar 

sobre a manufatura de sua matéria-prima, assim, não correria mais riscos de erros e teria 

domínio sobre a técnica, para materializar a escultura tal qual ele imagina: ―Outro dado 

que eu precisaria pesquisar é que existe mais de uma maneira de espichar o couro. O 

pessoal que trabalha nisso tem uma prática danada‖ (Diário, p. 35). Essa necessidade de 

dominar a técnica não é uma preocupação específica do artista em causa. É, ao 

                                                 
224

 Comparar com o desenho de 1981 (Figura 26, página 23).  

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

690 

 

contrário, uma questão geral da criação. Van Gogh, por exemplo, relata sua dificuldade 

em manusear algumas substâncias, porém, insistia no aprendizado porque não 

conseguia esquecer das coisas bonitas que viu, feitas a partir de tais matérias (SALLES, 

2006, p. 135). 

Questões como esta citada acima, sobre materialidade, e outras como espaço, 

acaso, memória e tantos itens são temas recorrentes nos processos de criação. Desta 

forma, prender-se a um único trabalho artístico é empobrecer o projeto artístico de uma 

vida, que, sempre nos oferece mais. No caso, o Projeto Terra, de Juraci Dórea se 

sustenta justamente por se mostrar como uma rede: a interligação da obra com o espaço; 

do espaço com a obra; da obra com ela mesma, com outras e seus registros, e ainda com 

o mundo interior do artista. E mais, ele nos dá pistas de como essas ligações acontecem 

ao deixar rastros no seu percurso de criação. Os seus rascunhos, esboços, diários e 

arquivos nos oferecem mais do que obras prontas, nos mostram outra estética: a do 

processo; onde já não se diferencia percurso de obra. Assim, este trabalho final não é 

uma obra acabada, uma vez que não pretendeu desvendar o complexo e vasto mundo da 

criação e nem dar conta da trajetória do amplo Projeto Terra, cheio de labirintos, 

propostas e nuances, até porque não creio ser possível explicar a arte ou seu caminho. 

Este estudo é tão somente uma contribuição para pensarmos a obra de arte, a memória, 

os processos e as redes da criação a que estamos submersos no nosso cotidiano e, nem 

sempre, nos damos conta.  
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Digressões, obsessões e alívios: a biblioteca de livros de artistas de Fabio Moraes
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Resumo 

 

Neste artigo estão reunidas algumas reflexões sobre o percurso do artista Fabio Moraes 

e depoimentos coletados sobre a construção de livros de artista. Em uma perspectiva 

relacional da Crítica de Processo de base Semiótica, proposta por Cecilia Salles, propõe-

se aqui uma aproximação à diversidade de seus procedimentos, linguagens e técnicas 

utilizadas. Foram observadas distintas ocorrências, nas quais o livro aparece como tema, 

método, suporte ou objeto de apropriação, e suas andanças no universo literário. 
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Livro de artista; Fabio Moraes; Crítica de Processo; Literatura; Arquivo. 

 

A literatura é a sua morada. E é de onde parte a vagar. ―(...) o autor nada pode 

fazer além de continuar, na obra, não realizado e não dito‖ (Agamben, 2007). Fabio 

Moraes abre brechas, tece pactos, tensões e ressonâncias entre a imagem e a palavra e 

os terrenos ásperos por onde estas podem se dar. 

A materialidade e a visualidade da página desde muito interessavam ao artista. 

Manchas, marcas do uso, mofo, ranhuras era apropriadas como estratégias visuais no 

espaço do livro. O livro como linguagem ainda não era assumido, mas ele admite um 

fetiche pelo objeto e pela página que saía de dentro dele e tomava as paredes. O artista 

lembra que aos poucos o hábito de ir a sebos e comprar livros foi aumentando. E as 

páginas desses livros antigos foram realmente se tornando o suporte eleito para suas 

gravuras. As visitas aos sebos eram como uma busca por motivações e o trabalho, 

segundo o artista, acontecia pela materialidade que o livro lhe propunha.  

Em 1999, a artista Sandra Cinto (então, professora de Fabio) apresentou mais 

possibilidades de criação para os seus procedimentos em aliar imagem e palavra. Ele 
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relata que até então não se dava conta que seus projetos traziam muito essas relações 

entre texto e imagem, nem mesmo o uso do livro. E que mesmo depois, ele ainda não 

tinha nítido que poderia experimentá-lo artisticamente. 

Seu projeto final da graduação consistia em uma ―biblioteca‖ de trinta livros 

antigos apropriados, em que o artista interferia na parte interna.  

Sempre me fascinou como o tempo e sua inevitável passagem imprimem-

se no espaço físico (o envelhecimento das coisas formando mofos, 

bolores, ferrugens, oxidações, decomposições e alterações da matéria) e 

no espaço íntimo (os sentimentos, imagens e sensações depositadas na 

memória, as lembranças da infância ou de momentos do passado, a 

saudade). Em meu trabalho, lido com esses dois espaços: a transformação 

da matéria, quando escolho como suporte livros envelhecidos, ou seja, a 

―ação‖ do tempo sobre as coisas e o acúmulo de imagens e sensações da 

memória, quando pinto, gravo ou escrevo, sobre esses livros, imagens e 

frases que remetem a relações humanas registradas na lembrança íntima 

(trechos do texto do trabalho final de graduação do artista, 2001, p.1). 

Noções de tempo manifestadas no plano íntimo, como formas de percepção e 

lembrança, e temas sobre resíduos de acontecimentos e sensações guardadas sobre 

acontecimentos povoam esses trabalhos. Os livros antigos e suas páginas traziam em si 

os significados plásticos com os quais o artista queria trabalhar, pois eram suportes 

impregnados de memória, tanto por serem veículos de histórias e pensamentos 

narrativamente, como por trazerem índices de manuseios e gestos íntimos de seus 

leitores. Fabio mescla, no uso das páginas envelhecidas, transformações físicas do 

papel, suas interferências e uma plasticidade entre os índices de envelhecimento e seus 

textos e imagens.  

Mesmo arrancando as páginas de seu contexto, a ideia de livro continua 

impregnada nelas. (...) Há também a referência que o suporte faz à 

literatura, pois uso na maioria das vezes livros de poesia. E quando 

trabalho sobre ele eu desenho, pinto ou gravo, adoto ações tradicionais 

das artes plásticas; quando escrevo textos e pequenos poemas de minha 

autoria, trabalho com instrumentos da literatura. Consigo unir neste 

trabalho, então, a vontade de fazer um objeto plástico e a de escrever 

(trechos do texto do trabalho final de graduação do artista, 2001, p. 9-10). 

Em ―Livros abertos têm formato de asas. Fechados, aprisionam o tempo‖ 

(2001), Fabio explica que sua intenção era de adequar as suas interferências com textos, 

gravuras e pinturas à plasticidade impressa pelo tempo nas páginas. As pinturas feitas 

com aquarela são difusas, transparentes e delicadas, e ocupam espaços reduzidos. Nas 

gravuras em metal, o artista opta por não usar cores, imprimindo apenas o relevo dos 

desenhos. Os textos são apresentados como elementos de memória e registro íntimo, e 

também, com preocupações poéticas de construção. As relações entre imagem e palavra, 
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segundo o artista, se dão de forma não-ilustrativa, nem espelhada. O artista opta por um 

procedimento de co-existência equilibrada, em que palavra e imagem possam, ao 

mesmo tempo, possibilitar uma narrativa aberta, íntima e pessoal. 

A linguagem do livro de artista foi entendida como uma possibilidade de criação 

de forma gradual e lenta. Mas ao se rever sua produção, é possível verificar indícios 

fortes desse envolvimento com as práticas de livro de artista, quando, por exemplo, o 

artista constrói linguagens e narrativas plásticas no volume, com ―pinturas, gravuras, 

raspagem do texto, escrita de outros textos, costuras, rasgos, perfurações, isolamento de 

páginas e inserção de objetos dentro do livro‖ (trechos do texto do trabalho final de 

graduação do artista, 2001, p. 14). Além disso, ele afirma que desejava propor uma 

aproximação física do leitor-observador com o seu trabalho e que o manuseio quase 

ritualístico desses livros fazia parte de um jogo essencial para a efetivação do trabalho. 

A não delimitação de fronteiras entre texto e imagem percorre toda sua trajetória 

artística. E os procedimentos aos quais ele recorria, como a fotografia e a composição 

de arquivos e imagens, sempre tinham a intenção de configurar e ampliar as relações 

entre palavra e imagem, mesmo que o texto não aparecesse como palavras, mas sim, 

como registros de imagens narrativas, ou ainda, mesmo que as imagens se 

apresentassem com trechos de textos compostos imageticamente.  

O universo do livro, incluindo procedimentos de apropriação, transformação, 

uso de referências visuais, do livro como objeto e do livro como suporte, permeia seus 

trabalhos. Na série ―Alegoria para pequenos esquecimentos‖ (2002), o artista explica 

que conseguiu obter fotografias através de solarização.  

Eu encadernei as fotografias, como se fossem um diário e arranquei as 

páginas, para que sobrasse a rebarba de página arrancada, uma referência 

à fotografia como um pequeno instante arrancado de uma vida inteira. O 

relevo que imprimi depois é um desenho de uma página de caderno, 

também com rebarbas arrancadas, criando uma metalinguagem e um 

espelhamento: os mesmos da vida e das imagens dessa mesma vida, que 

vemos nas fotografias (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

Nas séries ―(des) aparecimento‖ e ―Disparos Fotográficos‖ (2001), o livro 

aparece como elemento visual, compondo os registros fotográficos:  

Eu pedi a amigos fotos antigas. Solarizei as imagens na luz do sol 

mesmo, usei a gravura para dar texturas. Eu acrescentei pequenos livros 

em branco, como se eles saíssem da foto. Eu queria representar a ideia de 

um livro por trás das fotos‖, explica Fabio. Na série ―Foto...Bio...grafia‖ 

(2003), o livro é um objeto reconfigurado através de rasgos, que 

compõem imagens e deixam transparecer os textos em camadas de suas 

páginas (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 
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Essas distintas ocorrências, nas quais o livro aparece como tema, método, 

suporte ou objeto de apropriação, são uma espécie de transição para que o artista 

iniciasse a produção de textos e livros, como por exemplo, a obra ―Para‖ (2003), em que 

o artista organizou um volume com uma série de dedicatórias dos próprios autores em 

seus livros.  

Esses procedimentos de apropriação, coleção de arquivos e de repertórios 

alheios são usados para compor seus trabalhos. É um processo híbrido, em que o artista 

edita repertórios de outros e mescla com construções suas. 

O artista já colecionou e se apropriou também de caligrafias. Alguns pequenos 

textos sobre as suas andanças pela cidade, que formam a série ―Passeios‖, foram 

escritos com tipografias de comunicação visual da cidade e caligrafias que foram 

retiradas de cartões postais com destino a São Paulo, comprados em sebos e mercados 

de pulgas. ―Como suporte para estes escritos, usei lambe-lambe que arranquei de muros 

da cidade. No trabalho ―Querido Diário‖, recortei trinta e seis datas de cartões postais e 

cartas, todas anteriores ao meu nascimento. Para cada data, calculei quantos dias 

faltavam para eu nascer e escrevi sobre essa espera, na forma de um diário, também 

com caligrafias de postais e cartas escritos anteriormente ao meu nascimento‖, conta 

(trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

No livro de artista ―Dedicado‖ (2005), o artista se apropriou de dedicatórias 

presentes em livros, que pertenceram a outros donos, ―atuando em um território da 

provável impossibilidade da mão que escreveu a dedicatória dar-se novamente à mão 

que recebeu o livro‖ (trechos do texto de abertura do livro de artista ―Dedicado‖). 

Em parceria com a artista Marilá Dardot foi elaborado um livro chamado 

―Sebo‖, que faz parte de uma caixa com três livrinhos da artista (―Arquivo‖, 2007). 

―Sebo‖ contem a coleção que os dois faziam, sem saber um do outro, de materiais, 

papéis, bilhetes e qualquer tipo de objeto esquecidos entre as páginas de livros.  

O artista também elaborou coleções com repertórios visuais em livros que lhe 

interessavam. Ele explica que comprou apenas dois exemplares de atlas, mas como 

acontece com todas as suas coleções: em algum momento o acervo coletado é 

transformado em obra.  

A série Oceanos é formada por quatro pares de atlas. Cada edição do par 

é aberta num ponto do planeta banhado pelo mesmo oceano: Atlântico, 

Pacífico, Índico e Ártico. Usei meu tênis como carimbo, imprimi sobre 

os oceanos e depois recortei a parte que a tinta pegou. Os livros são 
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colocados no chão e os pares de pegadas ficam frente a frente. Os atlas se 

tocam, um colocado levemente sobre o outro, como uma onda que chega 

à praia. É um trabalho que fala de distâncias e diferenças, tanto num 

plano humano e pessoal, o das pegadas, quanto no plano do mundo e da 

natureza, o dos oceanos, diz o artista (trecho de entrevista cedida pelo 

artista, 2008). 

A coleção de atlas teve que ser aumentada, pois o artista já experimentava um 

outro processo de criação: ―Em Encontro de Mares, eu queria páginas azuis, como se 

ligassem os oceanos e os continentes. No meio estavam os dicionários, como uma ilha. 

Eram vinte e um ao todo e ligavam, pela língua, as culturas‖, explica o artista. A 

coleção de atlas se desdobrou em um terceiro trabalho chamado ―Oferenda à Iemanjá 

para um Feliz Ano Novo‖ (2007). O artista recortou todos os continentes dos mapas, 

restando neles apenas os oceanos.  

Nesses projetos, a apropriação de rastros, anotações e índices de uso de livros, 

de textos e de memórias deixados pelos seus usuários, e de aproveitamento de 

construções de imagem, design gráfico das páginas e do próprio volume, nunca se 

davam com intenções pré-estabelecidas. Pode-se supor que, aos poucos, o convívio com 

os arquivos e as próprias referências artísticas de Fabio despertavam possibilidades de 

obras, como por exemplo, a construção de narrativas e percursos de tempos discursivos 

através de palavras ou de caligrafias alheias ou ainda resignificação e recolocação de 

novos contextos das imagens e do próprio volume do livro. Ele cita o artista Gerhard 

Richter como uma possível referência para as suas soluções de obras, que tem como 

procedimentos de criação a formação de coleções, acervos ou arquivos de imagens.  

Todos esses acervos de repertórios começam a ser colecionados por alguma 

motivação ou identificação impossível de ser especificada, mas processualmente o 

conjunto de materiais vai ganhando possibilidades de significação. O artista elabora 

relações conceituais que justificam a coleção, escolhe formas de apresentação e a obra é 

construída. Segundo Fabio, ―o livro se encaixa muito bem na formalização de uma 

coleção como obra‖.  

―Quando eu faço o livro, eu paro naturalmente de colecionar o assunto. Não sei 

o porquê‖, diz o artista. Depois que os trabalhos são elaborados e produzidos, Fabio 

afirma que logo se desfaz de todo o acervo como se realmente desse um fim a um 

processo de criação e exorcizasse a sua obsessão pela formação de um determinado 

arquivo.  
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 Fabio diz que a literatura é que o leva ao livro de artista, mesmo assim ele tenta 

entender a junção do mundo do livro, que a princípio é literário, com as artes visuais: 

―Me interessa a cara que eu vou dar para um livro que vai abrigar um texto meu. Ele 

não vai ser só um livro. Ele tem que ser uma construção arquitetônica na mão de 

alguém‖ (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

O artista recorre ao seu trabalho ―Tua Geometria‖ (2007), para tentar explicar a 

sua urgência pelo livro de artista:  

A obsessão da vez era fotografar escombros e restos de construção. Para 

mim, só a fotografia é pouco. Quando eu fotografo, eu tenho uma 

necessidade de mostrar o objeto. Daí, o livro para mim ser uma solução 

para essas fotografias, mas uma solução quase ontológica. Talvez, eu 

goste também da possibilidade de que alguém pode ter o livro, folhear, 

usar. O objeto vai envelhecer, vai deixar cair uma folha, e isso faz parte 

do livro (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

Na primeira versão de ―O performer‖ (2005), Fabio elaborou uma antologia de 

vinte e uma performances de um personagem fictício, que nunca ocorreram a não ser no 

plano literário. Este trabalho foi apresentado durante a Verbo (semana de performances 

da Galeria Vermelho). Os textos das performances ficavam colados na parede e eram 

sobrepostos diariamente, compondo realmente um passar de folhas do livro para propor 

uma experiência narrativa. O trabalho foi reeditado, em 2007, e ganhou as paredes do 

Paço das Artes. Doze textos-performances foram plotados e montados nas paredes. 

Mesmo assim, a disposição expográfica ocupava o espaço com uma sequencialidade 

narrativa, propondo ao visitante passear e ler cada performance, como se os textos 

estivessem em um grande livro aberto. 

A proposta de livro tomando espaços é também recurso para o trabalho ―Minha 

6ª Exposição Individual‖ (2008). Segundo o artista, a obra é  

uma seleção de fragmentos de um diário que comecei a escrever assim 

que esta exposição foi marcada, em dezembro de 2007, para ser realizada 

em maio de 2008. Neste diário, levantei questões que iam desde o fato de 

que eu tinha agendado um espaço branco e vazio, que esperava algo de 

mim, até os acontecimentos ao meu redor que eram determinantes em 

minha vida, dando-me vontade de levá-los para o espaço expositivo 

(trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

O ―texto-instalação‖ foi montado em dois ―cantos‖ de paredes: ―A escolha do 

uso dos cantos é uma referência à dobra de um livro, como se a arquitetura do espaço 

fosse as páginas desta pequena autobiografia de apenas quatro páginas, abrangendo 

cinco meses da minha vida‖. 
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Outro livro de artista de Fabio que pode tomar os espaços é ―Artoday‖ (2008). O 

livro Artoday, de Edward Lucie-Smith, Editora Phaidon, serviu de matéria-prima para a 

confecção de cento e oito bandeirinhas. Do volume do livro apropriado saem 

bandeirinhas que podem ser instaladas. As bandeirinhas, que fazem parte do livro de 

artista, são uma referência ao artista plástico Volpi, segundo Fabio. 

No trabalho ―Migração‖, o tema da exposição, na qual ele seria apresentado - 

―Territórios Migratórios‖ - dava alguns princípios direcionadores. Além disso, esse 

seria o primeiro trabalho de Fabio a ser exposto fora do Brasil e isso significava uma 

abertura de fronteiras para o artista. A ideia, segundo ele, baseada nessas questões, foi a 

de fazer o seu trabalho voar e migrar. O artista esculpiu asas em doze livros. Foram 

escolhidos obras e autores que o artista gostaria que migrassem e fossem o suporte da 

migração do seu próprio trabalho: Fluxo floema, Hilda Hilst; Memórias Sentimentais de 

João Miramar, Oswald de Andrade; Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector; 

Livro sobre Nada, Manoel de Barros; Lavoura Arcaica, Raduan Nassar; Macunaíma, 

Mário de Andrade; Primeiras Estórias, Guimarães Rosa; Nove Novena, Osman Lins; 

Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu; Ópera do Malandro, Chico Buarque; Amar 

se Aprende Amando, Carlos Drummond de Andrade e Malagueta, Perus e Bacanaço, 

João Antonio. 

Nessa exposição realizada em Buenos Aires, o artista também propôs apresentar 

uma seleção de vinte e cinco livros com dedicatórias do acervo da Biblioteca Guimarães 

Rosa (Fundación Centro de Estudos Brasileiros, FUNCEB). ―Dentre eles, inclusive, 

muitos dedicados a Carlos Drummond de Andrade que, posteriormente, doou-os à 

biblioteca, onde sua filha foi, por muito tempo, diretora‖, explica o artista. Foi realizado 

um site specific com esses livros abertos na página das dedicatórias (a do autor 

dedicando o livro a Carlos Drummond, e a de Carlos Drummond dedicando o livro à 

Biblioteca Guimarães Rosa). ―Meu livro Dedicado estava na frente da estrutura, onde 

estavam os livros da biblioteca. E na parede ao lado direito da porta da biblioteca 

coloquei o texto do Funcionário da Biblioteca de Edições Tornadas Únicas [personagem 

fictício, que assina o texto do livro], traduzido para o espanhol‖. 

Em ―Cheek to cheek‖ (2007), o artista organizou a sua coleção de fotografias de 

pegadas deixadas na cidade de São Paulo em cimento fresco, em um pequeno livro de 

artista, como uma espécie de guia de dança. ―Com essas imagens, formei os casais que 

dançam cheek to cheek. Eu pensava em uma dança pela cidade e até pensei em fazer 
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impressões dessas fotos e aplicá-las no chão. Mas acabou virando um livro, um trabalho 

mais intimista, como eu prefiro‖ (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

Fabio conta que durante o processo de criação desse trabalho, pensou em 

adesivar o chão da Galeria Vermelho com as fotos que havia colecionado, mas esta 

solução não era satisfatória. O trabalho pedia uma conformação mais narrativa, daí a 

escolha pelo livro.  

Em ―A Conversa infinita‖ (2007), o artista elaborou dois livros: um com as 

consoantes e outro com as vogais da tradução brasileira do livro ―A conversa infinita‖, 

de Maurice Blanchot: ―É um trabalho muito forte para mim, porque eu digitei todo o 

livro, separei em dois arquivos, deletei em um as consoantes e no outro, as vogais. E 

todo esse processo foi retomado depois de uma fase muito difícil da minha vida 

pessoal‖.  

As descrições desses trabalhos de Fabio explicitam uma característica muito 

importante para o artista e que segundo ele, dá o tom de muitos de seus trabalhos: a 

necessidade de conceituação. Em todos esses livros, há um conceito elaborado muito 

fortemente que define e orienta o entendimento do trabalho.  

Para Fabio, a configuração visual e as possíveis relações que se estabelecem 

com esses livros são tão importantes quanto os procedimentos de criação e a base 

temática, nos quais cada um se solidifica. Fabio admite: ―o que me aproxima mais da 

produção de livro de artista é um viés conceitual. Antes, acredito, eu tinha produções 

mais formais, mais orgânicas e mais instintivas. Adquiri um processo de criação mais 

calculado em alguns projetos‖.  

Estas preocupações em deixar o mais claro possível o conceito do trabalho, nem 

que seja para o próprio artista, são tentativas de Fabio em apontar conformações básicas 

para que se estabeleçam relações entre a obra e o ―usuário-leitor-observador‖, de 

significação da interioridade imaginária proposta pelo artista em cada projeto de livro de 

artista. 

Essas propostas são texturas e estratégias também presentes, em trabalhos como 

―Cinema de Bolso‖ (―Eu fotografei várias vezes a ação da minha mão virando a página, 

como no próprio cinema, que é feito a vinte e quatro quadros – fotografias – por 

segundo, um livro de roteiros de Godard. É bem uma referência à metalinguagem do 

cinema dele‖), e como trabalhos pertencentes à ―ala de homenagem aos seus escritores 

favoritos‖: ―Blanco‖ (formado por um jogo de xadrez de uma só cor sobre dois livros 
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que servem de tabuleiro: o livro ―Ladera Este‖, de Octavio Paz, aberto no poema 

―Blanco‖; e o livro ―Transblanco‖, de Haroldo de Campos, aberto no poema que dá 

nome ao livro, que é uma tradução para o português do mesmo poema de Paz); ―Sobre 

regras e acasos‖ (uma releitura dos poemas de Ana Cristina Cesar efetivada pela seleção 

dos versos do livro ―A teus pés‖, através de um jogo de dados); ―Confetes para te deixar 

mais feliz, Ruy‖ (uma caixa contendo toda a obra do poeta português Ruy Belo cortada 

em confetes); e ―Romance para ser lido sob a chuva‖ (um livro composto por páginas 

azuis completamente recortadas, em homenagem a ―Cent Mille Milliards de Poèmes‖, 

de Raymond Queneau).  

Como já dito anteriormente, o artista se interessa por formas de resgate da 

memória, seja através de percepções reconduzidas ou sensações que vêm à tona trazidas 

por algum estímulo. O instante e a lembrança desse lapso de tempo se configuram em 

alguns trabalhos do artista, que propõe novas estratégias de produção da escrita e da 

ação da leitura.  

Em ―Livro de Notas‖ (2004), ―os textos surgem no espaço da página e 

continuam sempre em notas de rodapé. É como se o texto aparecesse como um flash 

num livro. A ideia de digressão me interessa muito‖, explica. Uma espécie de 

descontinuidade na conformação do texto quase apagado no espaço da página pontua 

uma suspensão de tempo na leitura e imediatamente depois guia o leitor para o fim da 

frase, resgatando o pensamento que se formava.  

Em ―Retrato‖ (2007), Fabio constrói um livro com páginas em branco, e reserva 

somente duas páginas espelhadas no meio do volume para o texto. Esta espacialização 

do texto entre páginas em branco é, segundo ele, uma forma buscada para conformar o 

instante breve da fotografia e também da narrativa. 

No livro de artista ―Portfólio‖, Fabio lida com a memória do gesto no papel e, 

como se voltasse no tempo, guarda a memória do ―amassamento‖ e reestrutura a textura 

―normal‖ do papel: ―Cada bola [de papel] foi fotografada e depois desamassada, 

voltando ao formato ―folha‖, e serviu de suporte para a impressão da fotografia de si 

mesma, enquanto bola de papel‖. Na estruturação física e visual da obra, o artista 

estabelece a narrativa sequencial do processo de construção: são páginas com registros 

da ação. ―Esse trabalho, até por se chamar Portfólio, fala muito sobre processo de 

criação: o trabalho final é um produto desse ―produzir-julgar-admitir‖ que o trabalho 
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não está finalizado. São ações de ―amassar-jogar no lixo‖: é desse terreno que ele 

nasce‖, explica Fabio (trecho de entrevista cedida pelo artista, 2008). 

Em parceria com a artista Marilá Dardot, Fabio fundou a ―Confrar‘ilha de 

Leitura‖. Os dois artistas garimpam nas livrarias romances que julgam contemporâneos 

e publicados a partir da década de 1970. Quando terminam a leitura, trocam os livros 

entre si. Todos os livros lidos são carimbados com o logo da confraria e ao fim de um 

ano, Fabio os vende para sebos, ao contrário de Marilá que não consegue se desfazer da 

sua coleção. Os artistas demarcam os livros e deixam seus rastros, soltando-os em 

seguida em sebos, para quem sabe um outro leitor se dê conta desses índices de usos. 

Outro projeto dos artistas foi o terreiro ―Longe daqui, aqui mesmo‖ (29ª Bienal 

de São Paulo, 2010) é uma espécie de labirinto feito de cômodos e passagens estreitas 

que convergem para uma grande sala central, num elogio à leitura como ato criativo. É 

uma casa em construção, cujas paredes, portas e tapetes são revestidos de imagens de 

livros referenciais para a dupla de artistas. Além dos volumes da Confrar‘ilha, o terreiro 

abriga uma biblioteca composta por publicações e livros de artistas enviados de todo o 

mundo mediante um convite aberto, e por livros que são resposta à seguinte pergunta 

feita aos participantes da 29ª Bienal: ―Com que livro você construiria sua casa?‖ 

O livro interessa ao artista enquanto solução, mas também como carga 

simbólica: história, seus usos, a sua conformação na humanidade. Além disso, Fabio 

Moraes admite que o livro não é um objeto a mais, pois na sua produção, quando ele 

encontra o livro como a conformação de uma criação, mais do que qualquer linguagem 

ou suporte, diz sentir uma espécie de alívio. Pois para ele, o livro é capaz de despertar 

em alguém uma relação de afetividade e pode realmente fazer parte intimamente da vida 

de alguém. 

Todas as questões aqui apontadas do processo de criação de Fabio revelam 

relações que o artista tem com a literatura, e, que, provavelmente são repassadas 

intencionalmente em seus trabalhos. Assim, a literatura, as formas de construção de 

narrativas e de ―ordenamento de palavras‖ e visualidades propondo percursos narrativos 

são elementos extremamente marcantes em seu trabalho.  

Diante de toda a diversidade de seus procedimentos, linguagens e técnicas 

utilizadas, o fio condutor e que perpassa unindo toda a sua produção é, de fato, o livro, 

tanto quanto como objeto plástico, como enquanto espaço para experimentações 

literárias do artista. E a literatura, conteúdo do livro, talvez seja a forma de relação mais 
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marcante que o artista tem com o seu trabalho: seja organizando textos, construindo 

narrativas visuais, apropriando-se dos procedimentos de construção desta ou mesmo 

como um hábito em sua vida. O livro é tema e matéria-prima para Fabio Moraes.  

 

 

__________________ 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa não pretende dar conta da investigação detalhada das funções que 

envolvem o cérebro enquanto órgão fisiológico cujas características evidenciam 

diferentes especificidades. Partimos da hipótese de que o pensamento humano como 

sistema complexo não permite a previsão exata dos caminhos evolutivos pelos quais 

percorre o pensamento criativo. Entendemos que durante a maturação e o 

desenvolvimento do pensamento, as idéias encontram constantemente pontos de 

bifurcação, que experimentam a instabilidade e as inúmeras variantes de futuros 

possíveis.  O pensamento criativo envolve a ordem e a desordem e convive com a 

incerteza como possibilidade de ação. Nessa pesquisa, o pensamento criativo e o 

conjunto das funções complexas do cérebro que dão lugar a essa experiência contempla 

o diálogo com os processos de criação de alguns designers brasileiros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento, Processo de criação, Designers  

 

 

Introdução 

 

Por vários motivos compreender o pensamento criativo se constitui de partida, um 

desafio, especialmente por que esta é uma área do saber que se manifesta na 

incompletude de qualquer ordenação rigorosa, pois desafia a previsibilidade, pois  

trabalha com o acaso, com a incerteza e com o inesperado das múltiplas bifurcações do 

pensamento.  

Optamos por isso, investigar o pensamento criativo a luz de uma gramática que aponte 

para os paradigmas da ―complexidade‖, da ―transformação‖, da ―mudança‖ 

abandonando-se os pressupostos deterministas, por acreditar que as ações humanas 

estão submetidas às circunstâncias objetivas, estruturais, nas quais o sujeito está 

envolvido.  

Recorremos ao diálogo com alguns designers: Emilie Chamie (1927 – 2000), Aloísio 

Magalhães (1927-1983), Mario Cafieiro (s/d), Rogério Duarte (1939), Alexandre 

Wollner (1928), Moema Cavalcanti (s/d), Guto Lacaz (s/d), e Rico Lins (s/d). 

Manifestamos nossa intenção de preservar e resgatar os eventos compartilhados por 

eles, e em relê-los, enriquecer nossa visão prospectiva, pontuando-se, o pensamento 

criativo, alvo do nosso interesse.   

                                                 
227

 * Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de outubro de 2011. 
228

 * Dra. em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
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1 – Entre a percepção e o gesto: a migração do pensamento 

 

A designer Emilie Chamie compartilha sua experiência ao descrever que se viu diante 

do desafio de criar a marca para o Centro Cultural São Paulo no ano de 1982. Ela 

percebeu que todo o tempo empreendido na elaboração de uma possibilidade de criação 

se esvaiu diante da percepção que teve, por ocasião da visita que fez ao Centro Cultural. 

A arquitetura do lugar deu novo rumo ao seu projeto. Sua percepção foi afetada, sua 

memória foi ativada e a produção da marca seguiu outra tendência. No seu dizer: 

―depois de minha primeira visita às obras do Centro, os estudos da marca, que eu vinha 

desenvolvendo, foram para o lixo. Permaneceram na minha visão as belíssimas 

estruturas. A partir dessas estruturas criei a marca e o logotipo‖ (CHAMIE, 2001, p.50). 

 
Figura 1 – Logomarca para o Centro Cultural São Paulo (1982). 

Designer Emilie Chamie. Fonte: CHAMIE (2001, p.50) 

 

O designer gráfico projeta mediado por inúmeras variáveis de que dispõe, dentre elas 

destacamos a percepção do sujeito, que é mediada pelo que ele vê; pelo que ele já viu; 

pelo que ele recorda (memória) e pelas alterações que ocorrem no interior e no exterior 

do sujeito, neste último caso, o ambiente. A percepção do indivíduo lhe possibilita 

extrair informações do ambiente e esta capacidade individual faz com que a ação de 

desenhar seja consciente ou automática.  No primeiro caso, o indivíduo desenha fazendo 

uso do que Peirce considera ―juízo perceptivo‖: trata-se de uma percepção ativa, mais 

complexa, que distingue a qualidade do objeto ou da imagem estimulando o sujeito que 

desenha. No segundo caso, quando o gestual se solta de forma incontrolada e 

espontânea no desenho, podemos atribuir tal ação à dimensão do ―percepto‖. Essa 

segunda dimensão da percepção:  

  

[...] ―É uma imagem que se apresenta imediatamente na sensação de sua 

materialidade e sob o impacto de seu atributo polissensorial, sem nos 

permitir o conhecimento ou a consciência do modo pelo qual se constrói. 

[...] No seu todo indivisível, um percepto é, por assim dizer, uma 

protopercepção, visto que, a esse ato automático, não cabe, propriamente, 

a consciência, mas apenas o registro do receptor: uma recepção passiva, 

próxima a um hábito de perceber espontâneo e incontrolável [...]. No 
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percepto registra-se um índice do objeto, uma cor, por exemplo. 

(FERRARA,1993, p. 107 - 108)   

 

Cabe esclarecer que, para Peirce, são três os aspectos do processo de percepção, sendo 

conhecidas como categorias da consciência: primeiridade, secundidade e terceiridade. 

No processo da primeiridade, o signo desperta na consciência uma qualidade imediata, 

sem reconhecimento ou análise, um sentimento, uma sensação. Os elementos básicos de 

composição e suas propriedades (como cores, formas, volumes, texturas etc,) se 

apresentam como qualidades. Em um segundo momento, ocorre a constatação de algo 

existente no tempo atual, quando o signo se apresenta a consciência e permite um 

aprofundamento da percepção das experiências vividas. O projeto denota, se mostra e 

revela o pensamento em secundidade.  Em um terceiro momento, ocorre um julgamento 

sintético, que reúne o tempo, o sentido do aprendizado e o pensamento, sendo este a 

terceiridade.  

Tais categorias perpassam todas as experiências como qualidade, relação e 

representação. Essas categorias mantêm relações e se misturam, operando dentro das 

subdivisões da lógica ou da semiótica. Peirce apresenta, desta forma, as três categorias 

fenomenológicas que alicerçam as linguagens e constituem suas raízes lógicas e 

cognitivas. Segundo Santaella (1994, p. 128), essas ―categorias são onipresentes, quer 

dizer, em qualquer fenômeno, há uma dosagem simultânea de primeiridade, 

secundidade e terceiridade‖. Sendo assim, a percepção envolve também elementos não 

cognitivos e inconscientes e no contexto do tempo, permite a atividade de criação 

computando o erro e o vestígio da dúvida como possibilidade de correção e retomada de 

novos rumos. 

Emilie Chamie revela subjetividades e memórias, elementos da percepção. A 

representação manifestada no projeto final é alcançada ora pelas operações de abstração 

e imaginação (frutos não só da percepção de imagens) ora por quaisquer ―mediações 

entre o homem e o mundo‖ (FLUSSER 2002, p.9). 

 

2 - Entre o experimento e a produção: a reflexão por empréstimos  

 

Aloísio Magalhães (1927-1983), artista plástico e design gráfico, relata seu interesse 

pela experiência do processo quando diz: ―não tenho certeza de onde vem esse desejo de 

experimentar ou porque faço isso. Talvez o prazer da tentativa em descobrir, embora 

esta não pareça ser uma explicação adequada‖, e continua: ―mas eu realmente sei que 
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tenho uma compulsão por investigar a relação dos elementos da impressão entre si, por 

mudar essas relações e re arrumá-las para experimentar com o processo‖ (LIMA,2003, 

p.100).   

Aloísio Magalhães (artista plástico e designer) trabalhou sempre voltado para as áreas 

de Pintura, Cenografia, Gravura e Artes Visuais. Dentre seus trabalhos como designer 

gráfico, destacamos: o padrão monetário brasileiro (cliente: Banco Central do Brasil), 

identidades visuais diversas e logotipos de empresas como Petrobrás, Light, Souza 

Cruz, Embratur, Unibanco,  Xerox, além de tantos outros exemplos.  

É interessante considerarmos o ―pensamento em criação‖ (SALLES, 2006, p.18) e ―o 

modo como o artista se relaciona com o seu entorno‖ no ato de ―fazer empréstimos‖, 

quando temos em conta o tempo no processo de criação.  Embora Salles esteja aqui 

fazendo referência ao processo de criação de artistas, queremos nos permitir, dadas as 

devidas diferenças entre artistas e designer, aplicar para o designer gráfico as mesmas 

características do pensamento em criação que operam fazendo empréstimos. 

Segundo MELO (2003, p.154), o percurso de trabalho de Aluísio foi marcado pela 

investigação das obras de dois grandes artistas: Max Bill (1908-1994) e Escher (1898-

1972). Destacamos a escultura ―Unidade Tripartida‖, de Max Bill - escultura que foi 

premiada na 1ª. Bienal de São Paulo, em 1951 e, também, os desenhos do artista 

holandês Maurits Cornelis Escher. A partir de tais referências visuais, Aluísio cria as 

logomarcas: Unibanco de 1964, os símbolos da Editora Delta de 1962 e do Banco 

Aliança, do mesmo ano. Tais empréstimos de Aluísio reforçam o intercruzamento e as 

interações que se dão em rede durante o processo de criação. No dizer de SALLES 

(2006, p.49): ―as apropriações, das mais diversas naturezas, são constantemente 

flagradas nos documentos dos artistas e são matéria-prima de muitos (ou talvez de 

todos) processos criadores‖. 

                                                                                 
Figura 2 - Escultura - Unidade 

Tripartida de Max Bill (1948/49). Fonte: 

site Museu de Arte Moderna – USP. 

Figura 3 -  Série Knots- desenhos 

de Escher 

Fonte: MELO (2003, p.154) 
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Figura 4 – Logomarcas criadas por Aluísio Magalhães: Unibanco, Banco 

Nacional de Minas Gerais, Editora Delta e Banco Aliança. Fonte: MELO (2003, p.154) 

 

Em Aluísio encontramos o uso de referências imagéticas que serviram de texto visual 

para sua criação. Encontramos, também, o uso de desenhos e da imagem de escultura. 

Nesse sentido, uma imagem fez nascer outra, que não ela.  

O design gráfico se apropria do caráter específico da comunicação, que supõe a noção 

de troca de informações, entendendo que toda comunicação depende da mediação de 

um signo e que a teoria da comunicação opera com termos da semiótica. O ato de 

projetar aqui pode ser entendido como uma prática comunicativa, consciente ou 

inconsciente, em que o sujeito ―lê‖ as imagens que lhe interessam e se propõe, como 

receptor, a interpretar o que os códigos comunicam. Toda imagem possui códigos 

próprios, isto é, um sistema de símbolos ou signos ordenados por regras, cuja finalidade 

é, dentre outras, possibilitar a comunicação. É por meio dos símbolos, ou seja, pela 

comunicação, que as imagens de Max Bill e de Escher, vistas por Aluísio, também lhe 

possibilitaram o diálogo com a criação.  

Nessa perspectiva podemos observar, também, o trabalho de Mario Cafieiro.  ―[...] Para 

criar uma ilustração, Cafieiro lê o livro inteiro. ―Sou um rato de biblioteca. A idéia não 

brota tão naturalmente, pesquiso muito. O mérito do trabalho está no percurso feito 

antes de chegar à solução. É muito importante trocar idéias com outros profissionais, 

acrescenta muito ao trabalho‖, relata o design e ilustrador (Coletânea de portfólios, 

2000, p. 60). 

                                   
Figura 5– Livro de Carlos Drummond de 

Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes 

Campos e Rubem Braga. Fonte: site 

Livraria Cultura. 

Figura 6 – Livro de Lúcia Machado de 

Almeida. O escaravelho do diabo. Ed. 

Ática, 1999. Ilustrações de Mario 

Cafieiro. Fonte: site Livraria cultura 

 

Através das interações que os sujeitos estabelecem entre os processos sociais e a 

configuração do espaço em que estão, podem, dentre tantas possibilidades, representar o 

http://desenhografico.files.wordpress.com/2007/04/banco-nacional.jpg
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundodacrianca.com/imgs/LogoEditoraDelta.gif&imgrefurl=http://www.mundodacrianca.com/quemsomos.html&h=120&w=120&sz=4&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=0Mlbuy18OUOeTM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images?q=Editora+delta&um=1&hl=pt-BR&sa=G
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contexto que gerou as idéias criativas e, nesse sentido, vale destacar também a 

experiência de Rogério Duarte, que começou a atuar como designer gráfico nos anos 60 

e desenvolveu cartazes, capas de discos e livros, identidades visuais, ilustrações, 

sinalização e outros tantos projetos. Dentre seus trabalhos mais conhecidos está o cartaz 

elaborado para o longa-metragem ―Deus e o Diabo na terra do sol‖. 

 
Figura 7 – Cartaz de Rogério Duarte, para o longa-metragem: 

―Deus e o diabo na terra do sol‖ (1963/64), um ícone do Cinema Novo. Fonte: 

site Rogério Duarte 

 

O cartaz entrou para a história, não somente pela repercussão do filme, mas pelo 

conceito: o cangaço, o sol do sertão e a violência.  MELO (2006, p.201) comenta: 

―Rogério Duarte apropria-se do vernacular, funde com a arte popular e joga por cima o 

psicodélico, criando um pastiche visual. Assimilando e transformando todas as 

influências possíveis, Rogério desenvolve uma ponte entre o design e a arte de tal modo 

que fica difícil estabelecer onde termina uma e começa a outra‖ (MELO, 2006, p.214).  

Esse exemplo, de ato tradutório, ou de fazer ―empréstimos‖ tornou-se característica 

predominante dos designers gráficos que participaram ativamente do movimento que 

ficou conhecido na música como: Tropicália
229

. 

 ―[...] A tropicália começou a pesquisar toda incomensurável riqueza do imaginário 

popular com seus milhões de soluções; não só popular no sentido da rua brasileira, mas 

também dentro do popular internacional. Tudo aquilo que não tinha status estético de 

‗bom desenho‘ [...], interessava a Tropicália‖. O interesse se fazia presente pela 

diversidade das letras como especialmente pela representação gráfica das capas feitas 

pelos designs que se destacaram nessa época. Dentre eles Rogério Duarte (MELO, 

2006, p. 207) 

Na elaboração das capas dos discos, os designers preocupavam-se em expressar o 

comportamento da juventude da época. As capas romperam com a previsibilidade da 

função que era a de proteger o disco vinil, pois introduzia visualmente o que estava por 

                                                 
229

 * No MAM do Rio de Janeiro, o Artista Plástico Hélio Oiticica realiza a instalação ―Tropicália‖ no 

ano de 1967. Essa instalação inspira artistas no desenvolvimento da Tropicália, um movimento artístico 

musical. Dentre seus representantes destacamos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e 

outros.  
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vir no conteúdo do disco. ―[...] Adotava-se de tudo, das imagens vernaculares aos 

contrastes do encontro das polaridades. Investe-se na atualidade da Pop-At sem se 

desprezar as vinhetas de um romance nostálgico. A capa é uma salada de misturas, 

assim como é a tropicália [...]‖ (RODRIGUES, 2007, p. 50).   

 
              Figura 8: Capa do livro Tropicaos, de Rogério Duarte. Fonte: site Editora 

Azougue 

 

―[...] Na tropicália, passamos a não ter uma hegemonia de uma ―cultura alta‖. Nem de 

nenhuma outra: se há hegemonia, é a do encontro da diversidade‖ (RODRIGUES, 2007, 

p. 50). Para o projeto gráfico da capa desse livro, Rogério Duarte utilizou-se das capas 

de discos que ele mesmo anteriormente havia projetado. Em suas produções há mescla 

de popular e erudito, sendo que essas apropriações foram ingredientes ativos para seu 

diálogo com a criação.   

Percebemos em Rogério a pluralidade de ações e as variadas experiências que ele fez 

nesse período, a ponto de se auto definir como um artista multimídia: ―[...] para criar 

capas de discos, tornei-me músico; para fazer cartazes de cinema, tornei-me cineasta; e 

para fazer capas de livros tive que virar escritor‖ (Coletânea de portfólios, 2000, p. 114). 

Rogério Duarte é um dentre tantos exemplos que se destacaram em ―deglutir‖ o que 

estava fora.  

Portanto, a imagem que o sujeito vê pode ser por ele incorporada e transformada, como 

foi no caso de Aluísio, Cafieiro, e Rogério. As imagens são informação, são fluxos que 

se reorganizam e regularizam, se transformam em códigos, visando a sua constituição 

como linguagem. Toda imagem surge correlacionada com seu ambiente, em 

codependência com o seu contexto, e é por isso que as produções desses designers 

carregam o caráter coletivo. É em contato com o outro que o pensamento é tecido.  O 

resultado de muita pesquisa e a troca de informações com outros pares são ingredientes 

necessários aos projetos. Procedendo desse modo ―por empréstimos‖, os designers 

fazem surgir novas formas de representação em seus materiais gráficos, uma fase 

constate de confronto e diálogo.  
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Aluísio, Cafieiro e Rogério, pela ação da leitura do contexto que os cercava, 

processaram descobertas de significados e, pelo exercício de memória, selecionaram e 

organizaram projetos visuais que deram novo sentido ao que viram.  

 

3 - Entre o projeto e a possibilidade: o início de uma idéia e o tempo da espera 

 

Projetar, portanto, é fruto da percepção, do experimento e implica em ação de um 

pensamento planejado, mas também supõe uma ação imprevisível. Segundo Munari 

(2001, p.34), ao desenhar, pode-se espontaneamente [...] ―começar a dispor de formas 

ao acaso, reagrupar, dividir, mudar, fazer outras aproximações, deslocar, rodar, girar a 

folha, mudar até que a combinação das formas, que lentamente adquiriram consistência, 

possa surgir à maneira de determinar a composição‖. Esses experimentos podem ser 

entendidos como ato cognitivo que pode levar a algo totalmente impreciso. Esse 

processo que foi observado no desenho também pode ser observado nas 

experimentações do designer gráfico Alexandre Wollner, que no ano de 1964, ao 

dedicar-se à criação da marca Eucatex, relata seu percurso criativo:  

Primeiro eu faço rabiscos, anotações às vezes sem ligação com o projeto. 

Eu mostro isso em palestras. Não sei o que vou fazer, mas já sei qual o 

enfoque da empresa, o que ela deseja; os seus problemas, a linguagem de 

sua fatia no mercado comercial e industrial. Então vou para o papel. Uso 

muitos tipos de lápis intuitivamente. Olho para o papel, fico em crise, não 

sei o que fazer; olho, olho e peço um cafezinho; olho, olho, não sai nada; 

fico olhando, pensando, e de repente pego um lápis qualquer, faço um 

monte de ―minhoquinhas‖ no mural. O computador - a tela - me dá uma 

proporção errônea e não permite um grafismo rápido. O meu software 

interno é muito mais rápido, livre e controlável que de um computador 

[...] (WOLLNER, 2005, p.61). 

 

Escrevendo sobre Wollner, o design Melo (2006, p. 229), relata mais detalhes acerca da 

criação da marca Eucatex, e diz: ―[...] o desenho inicial surge da figura do ouvido 

humano para firma-se como uma das formas mais requintadas do período‖. Melo refere-

se aos anos sessenta, e à forte tendência dos designers daquele período de utilizarem as 

premissas da escola de Ulm
230

. 

Dentre os trabalhos realizados por Wollner, destacamos as marcas feitas para o Banco 

Itaú, Philco, Hering. Entretanto, a experiência da criação da marca Eucatex, 

                                                 
230

 * Sucessora da Bauhaus, a Escola Superior da forma de Ulm, mais conhecida no Brasil por seu 

método de ensino como ―Escola de Ulm‖, foi fundada na Alemanha, em 1952 e durou até 1968. Segundo 

MELO (2006, p. 221), a Escola de Ulm, valorizava um método preciso de trabalho que previa quatro 

etapas: levantamento de informação, análise, produção de hipóteses e verificação dos resultados. 
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compartilhada por ele, não sugere idéias visuais pré-concebidas; em outras palavras, 

trata-se da ―seleção de formas quase aleatórias desenhadas à mão‖. ―Suas marcas são 

mais encontradas que intuídas e muito mais desenhadas que pensadas‖ (WOLLNER, 

2005, p.12). 

                      
Figura 9 – Logomarca Eucatex criada pelo design gráfico 

Alexandre Wollner, no ano de 1964. Fonte: WOLLNER, 2005, 

p.12. 

 

Essas pluralidade e diversidade de caminhos pelos quais percorrem o pensamento são a 

síntese da idéia de processo, além do que trazem na sua essência o fato do pensamento 

caminhar na lógica do flexível, aberto e indeterminado. Tais características inerentes ao 

trabalho criativo se vêem em meio à conspiração do tempo contra o processo de criação 

que, por vezes, opera no tempo curto, no tempo longo ou mesmo no tempo da espera.  

A designer Moema Cavalcanti, ganhou o ―Prêmio Jabuti‖ por duas vezes nos anos 1991 

e 1993 como capista. Ela nos dá algumas pistas preciosas de como experimenta a 

pressão do tempo externo e do tempo interno, quando necessita terminar o projeto, e a 

idéia criativa não desponta para a produção de suas capas e o prazo estipulado da 

encomenda avança: ―[...] começo a esboçá-la com coisas óbvias, como o formato, o 

tamanho da capa, o tamanho da orelha, título e o autor, e vou enchendo aquele espaço, 

para depois ver o que vou pôr naquela capa‖. Percebemos no seu relato o embate contra 

o tempo, quando ela mesma declara: ―[...] às vezes eu mato a capa em um dia. Em meia 

hora já sei o que será. Em outras, tenho um prazo de 30 dias e, no último ainda não sei o 

que vou fazer.‖ (Coletânea de portfólios, 2000, p. 68).  

                                
 

Figura 10 - Livro: O desejo -  Prêmio: 

Jabuti - Categoria: capa de Moema 

Cavalcanti - Ano: 1991.  

Site Companhia das Letras 

 

Figura 11 - Livro: O desconforto da 

riqueza- Prêmio: Jabuti - Categoria: capa de 

Moema Cavalcanti - Ano: 1993. Fonte: 

www.tradepar.com.br/detalhes/schama-

simon--de... Acesso:17/11/09 

http://www.tradepar.com.br/detalhes/schama-simon--de...
http://www.tradepar.com.br/detalhes/schama-simon--de...
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O tempo vivido e marcado de instantes fixos de prazos e termos é percebido pelos 

designers como duração contínua e o pensamento da criação que é necessário para a 

execução de projetos, se inserem em filigrana nas fissuras do tempo. ―Esse 

descompasso entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativas torna o 

confronto com o futuro fonte de desassossego, inquietação, mal-estar‖ (MATOS, 1992, 

p. 243). Na experiência do desenhista, ilustrador e designer Guto Lacaz, que já produziu 

diversos logos, cartazes, capas de livros, de revistas, de discos, de ilustrações e uma 

série de obras como artista plástico, também podemos perceber esse embate com o 

tempo. Ele diz: ―[...] eu gosto de ver o cliente, saber o que ele quer e, então, rabisco o 

papel até aparecer um conjunto de idéias. E isso pode acontecer no mesmo dia ou até 

demorar quinze dias‖ (Coletânea de portfólios, 2000, p. 32). 

 
Figura 12 – Cartaz de Guto Lacaz para a ECO92 

Fonte: Jornal da USP on-line 

O gesto que experimenta; que reorganiza o percebido e que articula o material ora se 

vale de satisfação, ora de tentativas vazias, de esforço árduo, dando-nos indícios de uma 

atividade criadora intensa, de um trabalho febril do pensamento dinâmico que inventa 

no tempo feito de espera. Tempo feito de tensão interna e, por isso mesmo, heterogêneo. 

―E no intervalo entre prazer e dor, o sujeito se arrasta no tédio, poeira que enche as 

horas neutras de saciedade ou alívio. Mas o tédio prolongado também é letal, daí a 

necessidade de ação, incerta embora pontuada de riscos‖ (BOSI,1992, p. 25).  

 

4 – Entre a objetividade intencional e a previsibilidade: o acaso 

 

Outra experiência que nos parece interessante é a do designer Rico Lins. Ele coordena 

seu estúdio de criação em São Paulo, atuando nas áreas de design, propaganda, 

marketing cultural e mídia eletrônica e interativa. Seria inúmera a quantidade de 

produção deste designer que poderíamos apontar como criativas, mas por hora nos 

interessa seus depoimentos nos quais revelam a natureza objetiva e intencional com que 

executa seus projetos, como também o aspecto de permitir que neles o elemento da 

surpresa, prevaleça muitas vezes, sobre a previsibilidade. Desde a sua formação, Rico 
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Lins, já manifestava uma tendência a contrariar toda rigidez da ordem imposta pelo 

método de se fazer design. E diz em entrevista a Gaudêncio Jr. (2005, p.46):  

Na ESDI, tentavam nos colocar goela adentro a metodologia alemã, 

porém mantínhamos uma postura de questionamento desse procedimento. 

Era quase tudo composto em Helvética, com o texto alinhado à esquerda, 

tudo muito certinho. Certa vez, desenhamos um caixão perfeitamente 

ergonômico e fizemos um enterro simbólico de Ulm. Essas eram atitudes 

iconoclastas, até mesmo ingênuas, mas que questionavam a metodologia 

da escola, que eu sempre achei limitada do ponto de vista criativo.  

 

Obviamente o designer, diante de um projeto caminha em uma objetividade intencional 

na busca de uma solução para o problema do projeto e embora saiba o que controlar e o 

que prever em termos de técnica, também inclui na sua prática fenômenos que 

acontecem ‗por acaso‘. O que estamos dizendo é que Rico Lins, diante de um projeto a 

ser executado, aproveita-se livremente das situações surgidas pelo ‗acaso‘, e diz: ―o 

acaso oferece um frescor, pois evita as soluções engessadas e premeditadas‖. Rico Lins 

revive o passado, e compartilha com Gaudêncio Jr (2005, p.47):  

Teve momentos em que contei com o acaso para me dar a segurança que 

faltava em algumas situações profissionais. Ainda na faculdade, foi 

convidado para cuidar da edição especial infanto-juvenil da revista 

literário Ficção. Era minha primeira revista, quase voei de felicidade com 

a oportunidade. Porém, na hora de criar a capa — com o miolo da revista 

já entrando em máquina — não encontrava a melhor solução. Um dia, 

saindo da gráfica, no bairro de Botafogo, tropecei num pedaço de papel 

no chão, molhado de chuva e manchado de tinta gráfica. Olhei para 

aquilo e pensei: minha capa!.  

 

―Aquele pedaço de papel, em suas mãos, transformou-se no rosto de um bicho‖, 

conforme constata Gaudêncio Jr (2005, p. 47). Rico Lins continua: ―nasceu do simples 

fato de eu ter tropeçado num pedaço de papel que tinha lá suas qualidades, tinha umas 

manchas de cor que pareciam meio aquareladas, e era do tamanho exato da capa, tinha 

tudo a ver com ela. No fim, virou mesmo uma capa.‖ 

Nosso interesse não se debruça sobre a investigação da natureza do acaso, mas sim em 

perceber a implicação deste fenômeno como probabilidade para o aproveitamento de 

Rico Lins em seu processo criativo. Sua percepção o conduziu a uma experiência 

particular, primeiramente de maneira livre e casual ao se deparar com o papel molhado, 

depois manifesta interesse pelo papel. De num princípio de pura liberdade, entra a 

imaginação que dá espaço à invenção em seu estado potencial. Recolhe o objeto e nele 
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ainda que lhe fosse impossível prever o resultado final, experimenta livremente 

diferentes signos visuais, num esse jogo livre e lúdico.  

O acaso então pode por vezes ser aproveitado para certa finalidade, ou seja, a 

objetividade em se propor a executar um projeto, estava em estado de espera. O 

designer estava insatisfeito com o resultado obtido até então e o que aconteceu de forma 

imprevista, ao encontrar a folha, pôde com o uso da inteligência, resultar no efeito 

desejado. Nesse sentido o acaso, possibilitou durante o processo de criação, o flerte 

aberto com a liberdade, mesmo sob o julgo do indeterminismo nos resultados. Em outra 

experiência de Rico Lins, Jr. Norberto (2005, p.47), compartilha: ―Em 1996, quando 

trabalhava na agencia de publicidade W/Brasil, foi encarregado de criar a campanha de 

divulgação de um congresso sobre design, o Panamericana 96 Graphic Design. Para 

tema do cartaz do evento, sonhou com um pente repousando sobre um chumaço de 

cabelo. Acordou intrigado com a imagem e rabiscou-a num pedaço de papel‖. 

Dias depois, decidiu resgatá-la e incorporá-la ao cartaz. Providenciou 

uma peruca e alguns pentes, orientou o fotógrafo da agência, e deixou o 

trabalho rolar solto. Sabia que o briefing nascera do acaso, e decidiu 

manter esse ―espírito‖ durante todo o processo. Com a foto pronta, 

delegou ao produtor gráfico a tarefa de manipulá-la livremente. Somente 

depois, já na finalização, assumiu o controle da imagem, experimentando 

com a tipografia. Concluída a arte, sugeriu uma inversão na ordem das 

cores na máquina de impressão, além de substituir a quadricromia por 

cores luminescentes. ―Ficou uma coisa meio estranha enquanto cartaz, 

mas com um impacto muito forte. Esse trabalho incorporou o acaso do 

começo ao fim do processo.  

 

Esta experiência do designer tem como centro a idéia de manter a postura assumida de 

permitir o experimento na tentativa de encontrar soluções que lhe agradem. Nessa 

procura, liberta de amarras; ‗o acaso‘, do sonho tido e do processo de execução que 

inclui a aventura da manipulação de materiais expressivos, garante o resultado 

satisfatório do ponto de vista do designer.  

 
Figura 13: Cartaz para o Panamericana 96 Graphic Design. 

Gaudêncio Jr. (2005, p. 47) 

―No momento da recompensa material, o artista estabelece um relacionamento íntimo 

com a matéria, por meio do qual seu projeto torna-se palpável. No processo de 

manipulação e transformação da matéria há mútua incitação [...]‖ (SALLES, 2001, 
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p.128). Na experiência compartilhada pelo designer, podemos recorrer ao pensamento 

de Salles, e perfeitamente aplicar sua investigação acerca dos processos criativos no 

campo da arte, ao processo de criação que experimenta Rico Lins, que opera 

ludicamente com os meios e inclui no seu projeto o contexto de busca, o aproveitamento 

do acaso e a manipulação dos materiais. Salles continua: ―[...] nessa troca recíproca de 

influência, artista e matéria vão se conhecendo, sendo reinventados e seus significados 

são, conseqüentemente, ampliados. 

 

 A recompensa do pensamento  

 

Nossa opção pela linguagem gráfica como objeto de investigação e, em especial, pelas 

temporalidades dos designers gráficos apontados, foi baseada na observação dos 

procedimentos da experimentação no ato do fazer, alada ao pensamento que dá 

sustentação ao processo criativo.  Esse procedimento envolveu o modo de inter-

relacionamento entre o tempo externo e o tempo interno que todos experimentaram. 

Dessas premissas, podemos concluir que os designers, cujos trabalhos puderam ser 

contemplados neste capítulo, formularam o conhecimento da experimentação ―do 

fazer‖, possibilitados pelo acesso à informação que sofre o impacto da cultura. 

Entendemos que os designs gráficos não só ―leem‖ signos pela percepção, como 

também nos levam a uma espécie de alfabetização quando nos ajudam a ver de outro 

modo as imagens e suas características. 

Por isso, determinadas ordenações entre os designers, que nos forneceram uma gama de 

informações acerca do processo criativo e dos seus respectivos projetos, nos permitiram 

orquestrar o percurso da experiência sígnica da complexidade de seus pensamentos. 

Vale enfatizarmos alguns dos procedimentos dos designers citados, que revelaram o 

esforço continuado da criatividade durante o tempo do processo, apontando-nos para o 

fato de que o pensamento reflexo, mesmo não seguindo regras, começa com uma 

interrogação e se dá, ao mesmo tempo, em continuidade e em ruptura. ―O raciocínio é 

um processo do pensamento que encadeia proposições para chegar a uma conclusão 

necessária‖ (ROBINET, 2004, p.80).  

O processo de criação é uma experiência privilegiada. Percebemos a semiose, nos 

documentos de processo, nas entrevistas, nos relatos que partem das experiências dos 

sujeitos e das qualidades intrínsecas de seus projetos.  
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Na experiência de Emilie Chamie percebemos que ela empreendeu um juízo perceptivo 

que lhe permitiu o reconhecimento dos predicativos do lugar para utilizá-los na 

experiência de criação. É de novo um movimento de tradução em que ―o artista observa 

o mundo e recolhe aquilo que, por algum motivo o interessa. Trata-se de um percurso 

sensível e epistemológico de coleta: o artista recolhe aquilo que de alguma maneira toca 

sua sensibilidade e por que quer conhecer‖ (SALLES, 2006, p.51). No segundo 

exemplo citado, percebemos que Aloísio Magalhães, ao confessar sua motivação 

interna, sua ―compulsão por investigar‖ (que está vinculada à tradução do alheio), revela 

seu desejo subjetivo de criar e expõe seu interesse pela experiência do fazer. Cafieiro 

cerca-se de repertório visual ao consultar livros, enquanto que Rogério Duarte é sempre 

atraído pelo jogo das contaminações, ou seja, ele justapõe elementos diversos da 

cultura, misturando esses elementos aparentemente contraditórios. 

Em Wollner, é nítida a concomitância do que ele sente, pensa e faz. No experimento da 

tentativa estão seus primeiros esboços rumo ao resultado satisfatório. A capacidade de 

realizar pelo experimentar, possibilita a Wollner o perceber, o coletar e o selecionar, 

próprios do raciocínio abdutivo. 

Enfim, seguindo a trilha dos processos de criação de Moema Cavalcanti e de Guto 

Lacaz, deparamo-nos com o tempo moroso de maturação dos sentimentos, dos 

pensamentos e das invenções, uma economia pessoal de ganhos e perdas. Tempo que 

não dispensa determinação, persistência e a satisfação intelectual mesclada pela 

experiência embrionária das idéias. O acaso e a experimentação são perceptíveis nos 

projetos de Rico Lins que se encontra sempre aberto ao inesperado, ao imprevisto. O 

designer une a aleatoriedade, uma determinação objetiva da pesquisa, do desenhar e do 

redesenhar mostrando tais atitudes como fruto de sua percepção.  

―O processo de criação, como processo de experimentação no tempo, mostra-se, assim, 

uma permanente e vasta apreensão do conhecimento‖ (SALLES, 2001, p. 156). Então, 

em cada um dos sujeitos, em seus procedimentos de criação, fica evidente o argumento 

de SALLES (2006, p.15): ―O processo de criação, com o auxílio da semiótica peirceana, 

pode ser descrito como movimento falível com tendências, sustentado pela lógica da 

incerteza, englobando a intervenção do acaso e abrindo espaço para a introdução de 

idéias novas. Um processo no qual não se consegue determinar um ponto inicial, nem 

final‖.  
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Procuramos argumentar que o caminho trilhado para o processo criativo é fruto de um 

pensamento complexo, ―[...] é aquele que trata com a incerteza e consegue conceber a 

organização. Apto a unir, contextualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer 

o singular, o individual e o concreto‖ (MORIN, 2003, p.30). Criar é, então, resultado de 

pensamento unido à pesquisa, ao experimento e ao trabalho. Enfim, uma trajetória 

seguida de hábito. É a experiência do sensível e do inteligível em contato. 

Os modos de ação passam pelo caminho do erro, da nova proposta, da elaboração 

poética. Argumentamos a favor de que a individualidade nasce do exercício dessas 

tendências, as quais não dispensam o seu caráter de comunicação e informação, nem tão 

pouco os gestos manifestos através da representação gráfica, nos quais, no dizer de 

SALLES (2006, p.149) ―observamos um grande número e uma vasta diversidade de 

momentos [...]‖, cada um deles frágil, visto ser impossível o controle total de todas as 

variáveis que envolvem o objeto. O gesto então pode, sobretudo, descrever o tempo de 

um modo completamente diferente, mais complexo e profundo, próprio da 

multiplicidade dos sentidos de cada forma visual. 

Ao seguirmos por essa trilha, interessaram-nos os fenômenos singulares e as 

especificidades do processo que nos múltiplos tempos de criação ganharam lugar de 

pertinência e sentido. Entre a percepção e o gesto, destacamos a migração do 

pensamento; entre a experiência e a produção, a reflexão por empréstimos e o tempo da 

espera que acontece entre a possibilidade de um projeto.  

O pensamento complexo vai sendo construído segundo uma trama que regula a sua 

arquitetura interna a um nível mais profundo, evocada por um tempo silencioso que 

reivindica o permanente estado de criação. Dessa forma se revela, finalmente, a senha, o 

objetivo último de toda recompensa do pensamento: ser irredutivelmente carregado de 

riqueza e contradição por trilhar caminhos bifurcados e que por isso, instiga a nossa 

mente e exige deciframento.  
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 A expressão Nobrow faz referência à expressão ―highbrow‖ (uma denominação 

de artes e literatura, que as caracteriza como ―intelectuais, de alta qualidade‖), e à 

expressão ―lowbrow‖ (expressão que caracteriza a literatura e a arte como sem conexão 

ou interesse em ideias culturais sérias/intelectuais), de maneira que representa o 

conceito de arte sem uma qualificação de ―lowbrow‖ ou ―highbrow‖, o conceito 

relativista de arte, sem um direcionamento específico a determinado tipo de público, ou 

à determinada área do conhecimento. Uma arte que não é nem popular, nem erudita. O 

século XXI começou com uma forte tendência no ocidente a essa estética de arte 

Nobrow, de maneira que esta pesquisa busca analisar essa nova estética e relacioná-la 

com a história cultural dos dez primeiros anos deste século.  
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popular como Lowbrow. Posteriormente começou-se a caracterizar essas duas categorias 

dentro do conceito de High/Lowbrow, a arte popular poderia ser Highbrow ou 

Lowbrow, assim como até mesmo a arte erudita poderia ser considerada Highbrow ou 

Lowbrow. A expressão highbrow, que caracterizaria a arte ou a cultura como 
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―intelectuais, de alta qualidade‖, sempre teve características (como ser bem trabalhada) 

ou estilos (como a música clássica) bem definidos, assim como a expressão Lowbrow, 

que se refere à arte sem conexão ou interesse em ideias culturais sérias, intelectuais. 

Mas uma grande tendência do século XX mudou o modo de lidarmos com a cultura: as 

pesquisas de opinião. A partir destas pudemos saber em números o que a maioria das 

pessoas fazia ou queria, ao invés de apenas sabermos o gosto geral de cada classe social. 

Nobrow foi a expressão usada por John Seabrook e Peter Swirski
233

 para caracterizar 

esta nova tendência das artes e da cultura. Uma tendência de uma cultura independente 

de hierarquias sociais. Era uma tendência acharmos que ao ficarmos mais velhos ou 

mais ricos, iríamos abandonando nosso gosto por rock para apreciarmos ópera, por 

exemplo. A partir das pesquisas de opinião, começamos a saber que havia diferentes 

interesses dentro de uma mesma classe social, ou faixa etária. 

Assim, o século XX começa a demonstrar essa nova característica, dividir um estilo que 

era totalmente considerado Highbrow, como por exemplo pinturas à óleo, nas duas 

características: High ou Lowbrow. Assim como também o foi feito com a arte que era 

totalmente considerada Lowbrow, como o grafitti. Um grande avanço em julgar a 

qualidade das obras de arte independentemente de sua tradição hierárquica. 

Diferentemente da maneira como o status funcionou por mais de um século, como 

descrito por John Seabrook: Para solidificar sua posição social e distinguir-se dos 

outros, se cultivava um desgosto por entretenimento barato e espetáculos comuns que 

constituíam a cultura de massas 
234

. Cultura era algo ao qual devíamos aspirar, ela era 

centrada em algo, havia uma perspectiva sobre sua importância, e a qualidade desta. 

Importava-se muito com o ―legítimo‖, o ―elitismo‖, na cultura. 

Essa busca pela cultura de elite moldou as artes da aristocracia, como as artes plásticas, 

o ballet, a literatura. Mas a divisão de uma mesma categoria em highbrow ou lowbrow 

veio aos poucos, quando começou-se a perceber que a aristocracia também desenvolvia 

um gosto pelo jazz, por exemplo, até que aos poucos esta também se abriu para o rock, e 

assim por diante. A aristocracia começou a se interessar pelas estrelas de Hollywood, e 
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não só pela família real Britânica. A própria natureza da cultura estava mudando. 

Poucos continuavam a se importar com o melhor que havia sido produzido, pensado. 

Por volta da mudança de milênios, começou-se a observar esse novo fenômeno social: 

diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, apreciando um mesmo tipo de arte. 

Adolescentes da classe D se interessando em aprender história da arte, aprender música 

clássica. Altos executivos da classe A freqüentando escolas de samba e bailes funk. 

Essa mistura de tendências highbrow e lowbrow, foi o surgimento da estética cultural 

denominada Nobrow, ou poderíamos dizer, uma arte, cultura, sem categorização.  

A expressão Nobrow representa o conceito relativista de arte, sem um 

direcionamento específico a determinado tipo de público, ou à determinada área do 

conhecimento. Uma arte que não é nem popular, nem erudita.  

Nesta primeira década do século XXI, pudemos observar que as artes não estão 

seguindo uma tendência única, um estilo único característico de uma época. As artes e a 

cultura não estão sendo categorizadas. Assim sendo, devemos investigar se esse 

fenômeno poderia significar que as artes estão se encaixando nessa nova estética 

Nobrow, de maneira que esta pesquisa busca analisar essa nova estética e sua aplicação 

real nas artes plásticas (além de uma breve análise também na literatura e no cinema), 

investigando os movimentos artísticos do século XXI, e relacionando-os com a história 

cultural dos dez primeiros anos deste século. 

Nobrow é o fim de um tipo específico de vida cultural, e o começo de um novo. A velha 

aristocracia consumidora de cultura highbrow está morrendo, e uma elite nova, mais 

democrática está nascendo. Os antigos árbitros da cultura, responsáveis por dizer o 

que era “bom”, o que tinha “valor”, estão sendo substituídos por um novo tipo de 

árbitro, cujo papel é definir o que é “bom” no sentido de “popular”. Está vasta 

mudança se faz presente em cada museu, biblioteca, editora, revista ou estação de TV. 

Uma grande mudança no antigo estado de “cultura como status” 
235

. Mas um efeito 

preocupante da cultura Nobrow seria que nossa cultura passada, ao invés de continuar 

viva numa tradição, torna-se objeto de um saber museico, de curiosidades mundanas e 

turísticas reguladas pelas modas
236

. 
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Por mais de um século, as definições em highbrow ou lowbrow, ou até mesmo em 

middlebrow, eram a linguagem que traduzia cultura em status, o pivô que determinou 

que as distinções em gosto eram distinções de casta. Essas distinções culturais eram 

muito importantes, ninguém queria comentar sobre classes sociais, não seria de bom 

gosto, ao invés disso, as pessoas usavam as definições de high-lowbrow. Com a 

existência desse sistema, poderíamos considerar que uma certa igualdade existia entre as 

classes, mas sem essas definições de hierarquia cultural, as diferenciações de níveis 

sociais seriam apenas sobre dinheiro. Essas próprias definições se tornaram a ferramenta 

pelo qual a hierarquia cultural diferenciou-se da hierarquia social, simplesmente por 

estes conceitos de highbrow e lowbrow virem a existir para caracterizar a cultura e as 

artes. Assim sendo, podemos dizer que qualquer ricaço pode comprar uma mansão, mas 

poucos têm o gosto refinado de highbrow para apreciar a música de Arnold Schoenberg. 

A cultura estava aberta a todos, mas poucos teriam a gosto para conquistá-la. Novas 

distinções sendo feitas. 

Nobrow não é especificamente cultura sem hierarquia, mas a ferramenta através da qual 

a cultura comercial pode ser uma fonte potencial de status, ao invés de fazer com que 

esta seja a fonte de críticas diretas, que seja o ―a ser evitado‖ pela elite. A elite começa a 

ter que fazer ―comprometimentos de inteligência‖ em relação à cultura popular, 

comercial, assim começando a utilizar-se dos termos highbrow e lowbrow em uma área 

antes sempre definida como lowbrow.Nobrow é o mundo real, verdadeiro da cultura. 

Desse modo, a aristocracia deveria buscar qualidade no popular, e a qualidade e 

criatividade não vêm simplesmente de uma expressão humana individual, como Thomas 

Schatz aponta: filmes feitos nos anos 30 e 40, quando os aristas eram controlados, são 

tão bons quanto os filmes feitos mais tarde no período autoral, quando os artistas 

tinham independência artística. Em cada caso, o “estilo” de um escritor, diretos ou 

artista, se funde com a estrutura gerencial, a estratégia de marketing e recursos
237

. 

Agora, a qualidade deveria ser trazida a atenção do público e promovida. 

E a questão de gosto também entrou em cena. Sem a definição de cultura highbrow 

como o gosto da aristocracia, começa-se a falar em gosto pessoal. Que padrão deve ser 

usado para julgar a cultura de massa? Gosto e qualidade.  
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Kant defende que existem dois tipos de gosto: o gosto pelo agradável e o gosto pelo 

belo, e defenda a importância em distinguirmos os dois. De acordo com Kant, o homem 

de gosto não pode julgar adequadamente sem ter suas necessidades básicas satisfeitas. 

Apenas quando os homens têm tudo o que desejam podemos diferenciar na multidão os 

que têm gosto ou não
238

. De qualquer maneira, antigamente, o gosto era baseado em 

privilégio. Não era nada de extraordinário o fato dos antigos juízes do gosto serem 

privilegiados, seria extraordinário se não o fossem. Mas era o privilégio uma razão para 

suspeitar dos juízes do gosto? Nas raízes latinas da palavra, ―cultura‖ é algo que é, deve 

ser, ou foi cultivado. Já no sentido alemão de kultur, cultura é a grande conquista 

artística, intelectual, e/ou religiosa de uma civilização. 

O novo desafio surgido nos anos 90 foi a maneira como as instituições culturais, como 

museus e bibliotecas, poderiam deixar entrar a nova cultura comercial do mercado, 

fazendo com que seus espaços continuassem a atrair pessoas, sem diminuir a autoridade 

moral da instituição. Assim, se tornou necessário distinguir, classificar em highbrow ou 

lowbrow a cultura comercial que estava sendo consumida, ao invés da distinção entre 

cultura de elite e cultura comercial. Anteriormente, a qualidade era o padrão de valor, 

mas a partir deste momento, o padrão se tornou a autenticidade. Agora o status era 

conquistado por preferências que atravessassem as antigas delimitações hierárquicas. 

A comercialização e a arte se tornaram um só em diversos casos. Por exemplo, clipes 

musicais se tornaram objetos de expressão artística – arte, mas também funcionavam 

como marketing para promover a própria música em si. A cultura que estava se 

direcionando à tornar-se a chamada cultura Nobrow, começou a ser diagramada em 3 

novas definições: no topo, a identidade, a autenticidade; no meio a chamada 

―subcultura‖, e embaixo, a cultura em voga, as tendências populares. Anteriormente, 

essa mesma diagramação estava dividida em cultura Highbrow, cultura Middlebrow, e a 

cultura de massa, ou lowbrow. 

Esse diagrama descrito da antiga hierarquia era vertical, mas o diagrama da nova 

hierarquia Nobrow também funciona em outras direções, outras dimensões.  A 

subcultura serve o papel que a cultura highbrow costumava servir, o papel de 

                                                 
238

 KANT, Immanuel. Observações do sentimento do belo e do sublime 

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Ed. Martin Claret, 2009. 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

725 

 

anunciador de tendências. Na cultura Nobrow, a subcultura é a nova cultura highbrow, e 

a cultura highbrow tornou-se apenas mais uma subcultura. Mas acima de ambas a 

cultura em voga e a subcultura, está a identidade, o único padrão compartilhado. 

A diagramação antiga da cultura hierárquica era restrita, apenas com apenas pequenas 

fugas com culpa na consciência da aristocracia da cultura highbrow para aproveitar 

brevemente um pouco de lowbrow, e vice-versa. Mas essa diagramação era considerada 

necessária para proteger os ―artistas de verdade‖, os escritores, dos perigos da 

comercialização da cultura, do mercado. Mas este novo chefe, o mercado, era de certa 

maneira mais permissivo, pois pela primeira vez o artista era livre para escolher seus 

assuntos, ainda que em relação há muitos assuntos, o mercado se mostrava tirânico e 

imperdoável. O mercado não era educado e nem sensível aos altos padrões artísticos. 

Alguns artistas sucederam em agradar esse novo mestre, mas comprometendo sua 

qualidade. 

Assim se deu a sucessão para a cultura Nobrow e sua diagramação. Se tornou necessária 

uma distinção entre os ―artistas de verdade‖ e todos os outros, assim como era 

necessária uma distinção entre a ―arte legítima‖ e a arte capitalista produzida em massa. 

A noção de cultura evoluiu para Nobrow para satisfazer essa necessidade. Seabrook 

comenta que o conceito Romântico de cultura dizia que o que os verdadeiros artistas e 

escritores produziam era uma realidade superior, um tipo de trabalho que transcendia 

o mundo cotidiano da produção cultural comum. Os artistas eram tido como pessoas 

excepcionais, extraordinárias, dotadas de talento, gênios cheios de paixão que criavam 

por um ideal maior, não pelo mercado
239

.  

Contextualização Histórica e Consequências da Cultura Nobrow.  

No mesmo período em que o mercado e a ideia de produção especialista receberam 

grande ênfase e cresceram, também cresceu um sistema de analisar as artes aonde os 

elementos mais importantes seriam uma ênfase na ―natureza especial‖ das atividades 

artísticas como um meio para se chegar à uma então chamada ―verdade imaginativa‖, e 

uma ênfase no artista como um tipo especial de pessoa. Esse sistema é claramente uma 

resposta direta às mudanças na relação entre artista e sociedade. Em um momento 

histórico em que o artista é descrito como mais um fabricador de produtos para o 
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mercado, ele se auto-descreve como alguém que se doa, que guia a humanidade em suas 

vidas comuns. 

Independentemente do tipo de arte, quando esta é criada por motivos idealistas, sem se 

importar com o mercado, ela é julgada superior do que a arte feita com o propósito de 

ser vendida. Para o artista garantir fama, não pé suficiente ter um dom para saber o que 

as pessoas querem, ele também deve fingir não se importar com o que as pessoas 

querem, algo muito difícil, já que a maior parte da humanidade busca desesperadamente 

aprovação. 

Mas uma obra de arte é um resultado único de um temperamento único, como dito por 

Oscar Wilde, e sua beleza vem do fato do autor ser quem ele é, o que ele é. Nada tem a 

ver com o que as outras pessoas pensam ou querem. No momento em que o artista dá 

importância ao que os outros querem, e tenta suprir essa demanda, ele deixa de ser um 

artista para se tornar um mero artesão. 

Durante a segunda metade do século XX a cultura hierárquica começa a desabar. Por 

um lado, tudo foi muito rápido, no momento em que Andy Warhol divulga seu quadro 

com uma lata de sopa estampada em 1962, e por outro foi muito lento e gradual, já que 

a cultura hierárquica foi aos poucos sendo abandonada por seguidores highbrow , cuja 

curiosidade foi sendo despertada em torno da variedade de cultura comercial sendo 

divulgada. Críticos, editores, curadoes, todos se esforçaram muito para preservar a 

separação entre cultura highbrow e lowbrow, mas acabaram sendo ultrapassados pela 

força da cultura pop. 

Com a diminuição da distinção entre cultura comercial e cultura de elite, novos 

questionamentos foram surgindo, como colocados por John Seabrook: questões que os 

antigos juízes se preocupavam, como “Isto é bom?”, ou “Isto é arte?”, se tornaram 

perguntas diferentes, como “Quem é bom?”, “De quem é esta arte?”. Selecionar o 

culto, o bom, o melhor conhecido e pensado no mundo, costumava ser o trabalho 

privilegiado e moral desses antigos juízes, se tornou um empreendimento imoral, uma 

tentativa elitista desesperada de empurrar um pequeno conjunto de interesses para as 

massas
240

. Todo uma geração de ―juízes‖ cuja autoridade estava em manter a distinção 

entre cultura comercial e cultura de elite, foi aos poucos sendo extinta, e uma nova 

geração de ―marqueteiros‖ surgiu em seu lugar, cuja autoridade era a capacidade de 
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empurrar certo conteúdo a certos nichos. Uma pequena, mas muito importante mudança, 

saindo do gosto individual, indo em direção à autoridade do mercado. 

Desta maneira, quando chegamos aos anos 90, a noção de que a cultura highbrow 

constituía algum tipo de realidade superior já estava praticamente descartada. O 

significado da palavra cultura mudou: o que antes era algo ortodoxo, dominante e 

singular, se voltou para um senso mais antropológico, um senso de cultura como 

práticas de um ou mais grupos. 

O mercado também aumentou a possibilidade dos próprios artistas se auto-apoiarem. A 

tecnologia, a internet, tornaram possível a diminuição da distância entre o artista e sua 

audiência, seus possíveis consumidores. A lógica por trás da proteção contra a cultura 

popular se perde ainda mais. 

Segundo Seabrook, quando alguém pudesse dizer confiantemente que o mercado 

sufocou os artistas “avant-garde” (que, por definição, eram pessoas além da 

compreensão popular), então poderia dar seu total apoio para artistas que não 

estariam dentro do que estivesse em voga
241

. Mas quando a media se tornou tão 

abrangente que até mesmo esse artistas ―avant-garde‖ poderiam se tornar parte da 

cultura em voga, a situação mudou. Mas seja “belo” ou “feio”, o que apresenta a mídia 

é recebido na passividade, na inércia e no conformismo, impedindo os indivíduos de 

exercitarem seus pensamentos na abertura do imprevisto, às ideias novas, ao 

questionamento das certezas estabelecidas e à necessidade de mudar seus modos de 

ser, pensar e agir
242

. 

A tecnologia também mudou a natureza da autoria e dos direitos autorais. A 

possibilidade de um escritor acessar rapidamente diversas ideias em um mesmo assunto, 

mesmo para assuntos mais refinados, aumentou a chance de um autor estar usando a 

ideia de outro, ou ao menos misturando ideias originais com pensamentos emprestados. 

Na internet, aonde existem diversos links dentro de um mesmo textos, o declínio da 

separação clara de ideias alterou a noção de autoria. Na música também se ―cita‖ partes 

e melodias de outros compositores, além da tecnologia que ajuda não profissionais a 

também fazê-lo. Estamos repensando a noção de quem é o artista por trás de cada obra. 

É um novo tipo de autoria surgindo, a definição de autoria de abriu completamente. 
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A crença de que o artista é um ser único e especial também inevitavelmente diminuiu 

devido a esses fatos, e assim sendo, também podemos verificar que o número de artistas 

cresceu exponencialmente. Pessoas cansadas de seu trabalho podem agora produzir um 

vídeo artístico em seu tempo livre, e de acordo com sues contatos e habilidades para 

divulgá-lo na internet, ficarem conhecidas com ele. O artista contemporâneo era um 

paradigma de um processo de auto-conhecimento criativo que anteriormente era 

pensado ser um direito de nascimento de cada cidadão do mundo
243

. 

Os próprios artistas, que recebiam ordens de produtores, agora recebem ordens dos 

marqueteiros. Essa proliferação de canais para divulgar a criatividade, de um número 

maior de canais de televisão a cabo à portfólios online, deu uma nova vantagem para 

artistas, escritores, diretores e músicos em suas brigas com os detentores de capital. 

Uma nova era de individualismo então veio, e trouxe uma grande explosão de produção 

cultura sem precedentes. Cada novo filme produzido é capaz de atingir de maneira 

barata uma audiência de centenas de milhares. 

Mas irônica e consequentemente, os artistas ganharam mais meios de produção, mas 

perderam meios de chamar a atenção para eles mesmos. Os canais de distribuição 

aumentaram, mas as barreiras para entrar na industria cultural deixaram de existir, de 

maneira que o número de pessoas entrando nessa indústria multiplicou. A tecnologia fez 

com que publicações ou gravações em pequenas redes se tornassem muito mais baratas, 

Não seria mais necessário utilizar uma editora ou um gravadora, quando você pode 

escrever e publicar seu livro, gravar um CD, dentro de seu próprio quarto. Como havia a 

possibilidade de mais pessoas produzirem arte, mais pessoas o fizeram, e o mercado 

ficou inundado de produções. Mas a diversidade tem o efeito de provocar o vazio 

intelectual, e reduzir à vida no mundo à tagarelice.  

Há muita produção, muita arte, muitos artistas, filmes, livros, bandas e assim por diante, 

na cultura Nobrow. Os artistas verdadeiros e importantes agora têm que competir com 

os artistas ―‘amadores-desocupados‖. Desta maneira, o desafio não é mais criar arte, 

mas sim achar um produtor, um distribuidor, que possa diferenciá-la de todo o resto. É 

claro que se pode fazer um filme independente, mas o grande desafio é achar um 

distribuidor para ele, quando este não se encaixa em nenhuma categoria. É claro que os 

marqueteiros estão cada vez mais refinando essas categorias, mas os antigos métodos de 
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inspiração criativa não mudaram, não melhoraram. É uma época mais favorável para a 

arte que para os artistas, pois a competição traz a melhora do produto, mas dificulta o 

reconhecimento do autor. Há um novo esquecimento por parte dos artistas de colocar-se 

verdadeiramente em questão e autocriticar-se. 

A difusão da mídia nos faz viver hoje em um quadro sem referências. Os fatos e os 

acontecimentos são fragmentados, são observados de todos os ângulos, carecendo de 

uma referência a uma totalidade que lhes dê sentido. De todos os acontecimentos, só 

vemos os detalhes. Consumimos milhões de notícias sem reflexão. Os efeitos especiais e 

secundários nos escondem o fundamental. Não sabemos mais distinguir o importante 

do trivial. A informática, as redes de comunicação e a mídia se convertem num grande 

acelerador de partículas impedindo-nos de perceber a órbita referencial das coisas. E 

com a perda do horizonte histórico, perdemos também o sentido da história. Vivemos 

na imediatez e na dinâmica do provisório. Não distinguimos mais entre o objeto e sua 

imagem. Estaríamos uma escatologia do tempo cumprido? A saída da história suporia 

a libertação das alienações que nela ocorrem? Estaríamos completamente entregues ao 

esteticismo do presente?
244

 

Assim, antes deste novo milênio, a arte feita para as massas e a arte feita para uma 

audiência culta eram bem separadas e distintas uma da outra.  Agora a cultura estava 

dentro do ―contexto de não ter contexto‖, a cultura Nobrow.  

Neste grande número de artistas, o talento continua raro como antes, e como 

marqueteiros estão sempre à procura de produções independentes para suprir a demanda 

por conteúdo autêntico, muitos artistas que eram bem sucedidos como independentes 

acabaram caindo no mercado antes de estarem maduros o suficiente para isso. A arte 

independente vende, mas o preço pelo qual é vendida é o preço da independência
245

. O 

antigo conceito do artista que tinha toda uma jornada para se tornar o que era 

desapareceu. Não se tem mais o direito de ingressar em uma jornada, ou você 

simplesmente é brilhante, agora, ou está morto para o mercado. 

O processo corporativo começa a ditar o que sempre foi uma arte individualmente 

dirigida. As corporações agora estão por trás de grandes produções, patrocinando a 

Broadway por exemplo, mas não só patrocinando, mas também direcionando seu 

                                                 
244

JAPIASSU, Hilton. Nem tudo é relativo – A questão da verdade. Ed. LETRAS E LETRAS.  Pg. 10. 

 
245

 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. 

Vintage books, 2001. Pg. 108. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

730 

 

conteúdo para desenvolver os seus interesses no público. Não estamos apenas 

introduzindo novos artistas no mercado, não no sentido de descobrir um artista pelo o 

que é, pelo seu talento, mas sim introduzindo um novo produto. A capacidade do artista 

de criar uma contestação interna e um questionamento de suas próprias ideias foi 

perdida, a ponto de reduzir o indivíduo livre a uma simples marionete realizando 

espasmodicamente os gestos que lhe impõe o campo sócio-histórico: ganhar dinheiro, 

consumir e gozar. E as vozes discordantes não são mais abafadas pela violência bruta 

ou pela censura, mas sim por uma comercialização generalizada
246

, como menciona 

Hilton Japiassu. 

É com o ―monoteísmo do mercado‖ 
247

, com o triunfo da sociedade de consumo e a 

crise das significações imaginárias, que se manifesta a atual ―crise do sentido‖. Ao 

estabelecer os valores econômicos como seus valores centrais e ao estabelecer a 

economia como o objetivo da vida humana, a sociedade atual lhe propõe como objetivo 

a corrida desenfreada para um consumo sempre maior e um culto à divindade 

―mercado‖. Não tendo mais necessidade de indivíduos autônomos, ela os atomiza para 

melhor conformá-los. E se esquece de colocar no centro da vida humana outras 

significações, distintas da expansão da produção e do consumo. Num momento em que 

as ideologias científicas e os movimentos irracionais parecem constituir as duas faces 

de uma mesma medalha, não é de se estranhar que o pensamento se torne desfigurado e 

perca bastante de sua audácia
248

. 

Mas Nobrow também criou uma chance para os artistas que estão entre a produção 

independente e a fama. Os artistas nesse meio-espaço, autores medianos, diretores bons 

mas não brilhantes, bandas consistentes mas não espetaculares, todos esses puderam 

manter sua produção graças à cultura Nobrow. 

Sim, a arte ganha com uma produção maior, agora, na cultura Nobrow, seria possível a 

confecção de uma obra de tal peso como um Fausto, de Goethe? O palco da cultura 

Nobrow é este início de século XXI, um momento aonde se valoriza produção e 

velocidade, o contrário do que a arte requere: tempo, reflexão, tranqüilidade e espaço. 
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No nosso mundo contemporâneo aonde há tanta informação sendo produzida e 

consumida, e com o resultado vindo disto sendo a nossa necessidade de constantemente 

mudarmos do trivial para o importante de um segundo pro outro, um texto como Fausto 

poderia até ser produzido, mas dificilmente alcançaria tamanho impacto. 

Bom, como dito por Peter Swirski, a literatura popular expressa e reflete a estética e os 

valores sociais dos seus leitores. Assim como a decisão de participar em literatura de 

gênero é uma questão de escolha e não necessariamente de lavagem cerebral 

ideológica, briga entre high, middle e lowbrow ou de declínio de padrões literários 

decadentes. Debater a estética dessa literatura exige atenção para ambos seu lado 

literário quanto para seus traços sócio-ideológico, incluindo a natureza e abrangência 

de seus assuntos, o valor que este alimenta para a opinião pública e o nível de cultura 

literário que este forma
249

. 

Sendo assim, a estética da cultura Nobrow nos traz imensas possibilidades, mas se 

mostra muito mais densa de trabalhar ou de analisar do que jamais fora qualquer estética 

anterior. 
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RESUMO 

 

O artigo discute as memórias do processo criativo do cinema de 

David Lynch e seu diálogo com a arte surrealista: retratação dos delírios, sonhos e 

devaneios sobre a sociedade norte-americana. Desse modo, é possível compreender que 

os registros orais de Lynch oferecem meios para o pesquisador apreender o método e o 

processo criativo de um artista. O artigo também objetiva resgatar o conteúdo imagético 

da proposta surrealista lynchiana. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: cinema; arte; surrealismo, processo de criação. 

 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

 

Memórias de um Processo de Criação 

 

David Lynch ao tomar contato com as reminiscências de suas escolhas profissionais 

revela que escolheu a carreira cinematográfica quando fazia experiências de trabalho 

com as artes plásticas. Durante seus estudos plásticos, ao resolver fazer um projeto 

experimental, isto é, um pequeno filme de animação numa tela esculpida, ganhou um 

financiamento para fazer um curta-metragem, que acabou por resultar em seu primeiro 

filme: Eraserhead (1978).  

Ao relembrar o início na profissão como diretor de cinema, afirma que fez um único 

curso de cinema em sua vida e que o curso era de análise fílmica e não de história do 

cinema e que, se fosse professor de cinema, apenas diria aos alunos para pegaram uma 

câmera e filmarem: 

Fiz apenas um curso de cinema em minha vida, com um professor que se 

chamava Frank Daniel. Era um curso de análise, no qual ele mostrava filmes 

aos alunos pedindo-lhes que se concentrassem em um único elemento: a 
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fotografia, o som, a música, a interpretação dos atores. Depois, discutíamos 

a utilização desse elemento particular no filme, comparávamos nossas notas 

e descobríamos um monte de coisas incríveis. 

 

Halbwachs, em seus estudos sobre a memória, entende que a memória individual é 

perpassada pela memória coletiva, à medida que o ato de lembrar de um sujeito social é 

composto pelo pensamento de seu grupo. Desse modo, pode-se dizer que David Lynch 

ao buscar suas lembranças sobre seu processo criativo, é capturado o pensamento de seu 

grupo através de suas recordações, pois há uma relação de dependência entre a memória 

individual e a memória coletiva. Portanto, a dimensão coletiva está inserida na 

construção do ―eu‖. Segundo Halbwachs
252

: 

(...) nossas lembranças permanecem coletivas, e elas não são lembradas 

pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 

estivemos envolvidos, e com objetos que só nos vimos. É porque, em 

realidade, nunca estamos sós. É porque em realidade, nunca estamos sós. 

Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distinguam 

materialmente de nós: porque sempre temos conosco e em nós uma 

quantidade de pessoas que não se confundem.  

 

Já o estudioso Pollack
253

 observa a importância da memória individual no entendimento 

da realidade, à medida que considera que o termo memória coletiva tende à 

interpretação de uma realidade universal e homogênea. As vozes silenciadas e os não-

ditos ressurgem em determinadas individualidades e expressam representações 

destoantes das normas vivenciadas pelo grupo. Nesse sentido, Pollack
254

 afirma: 

Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos 

sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, 

como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. 

Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar, portanto, 

pelos processos e atores que intervêm no trabalho de constituição e de 

formalização das memórias. Ao privilegiar a analise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de 

memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias 

e dominadas, se opõem à "Memória oficial", no caso a memória nacional‖. 
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Então, percebe-se que as lembranças individuais podem rejeitar e se contrapor à 

dimensão do coletivo e, desse modo, registrar um olhar singular sobre a realidade 

social. Desse modo, essa pesquisa também atenta aos pressupostos teóricos de Pollack, 

entende no trabalho com as memórias do processo criativo de David Lynch, que é 

possível identificar que sua trajetória cinematográfica incorpora dimensões de sua 

individualidade, já que rompeu com padrões de um cinema elaborado pela estética 

hollywoodiano ao propor diálogos com a herança da arte surrealista. 

A historiadora Maluf parte da reflexão de que Pollack prefere o uso do termo 

―enquadramento da memória‖ no lugar de memória coletiva, elaborada por Halbwacks, 

porque a memória comum é compreendida como aquela que tem como função manter a 

coesão interna daquilo que um grupo tem em comum. Nessa perspectiva, perde-se a 

possibilidade de dar vazão às inúmeras lembranças pessoais ou de grupo que se opõem 

às chamadas memórias coletivas. Desse modo, a memória coletiva pode incitar a 

exclusão de diversos sujeitos sociais. De acordo com Maluf
255

: 

Ao se forjar uma memória coletiva oficial pode-se condenar a memória de 

indivíduos e grupos a uma vida subterrânea, cujas lembranças passam a ser 

transmitidas através de redes informais de comunicação, em oposição à 

´memória enquadrada´. (...) A memória coletiva pode significar a própria 

exclusão de indivíduos e grupos que ficam condenados a zonas do ´não-

ditos´, cujas experiências comprometem a continuidade e estabilidade ideal 

da memória oficial. 

 

A memória está conectada também às reflexões propostas pelo conceito de processo 

criativo, tal como é elaborado por Salles
256

. É um conceito, que parte das teorias de 

Charles S. Pierce e tem o objetivo de apreender a evolução do processo de criação 

artística.  Pode-se compreender, segundo a autora, que é um modo de estudar o processo 

criativo segundo vestígios e pistas deixados pelo próprio artista. O artista, dessa 

maneira, pode revelar sua experimentação criativa em rascunhos, estudos, croquis, 

plantas, esboços, roteiros, maquetes, registros orais, entre outros. Dentro dessa 

dimensão de análise, pode-se entender que as entrevistas, mesmo colocando-se fora do 

momento da criação, oferecem importantes dados e fragmentos para os estudos de um 

processo criativo, apresentando-se como uma retrospectiva sobre a criação. 
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Segundo Lynch, há quatro filmes que ele escolheria como os mais brilhantes no que 

poderia ser feito em termos de direção de cinema. Os filmes e seus respectivos cineastas 

são: Crepúsculo dos deuses (Sunset Boulevard) de Billy Wilder (1950); As férias do 

Senhor Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot) de Jacques Tati (1953); Janela 

Indiscreta (Rear Window), de Hitchcock (1954) e Fellini 8 ½ (8 ½) de Federico Fellini 

(1963)
257

. 

Para David Lynch, o que o impressiona em ―8 ½” é como Fellini comunica uma 

emoção de maneira indireta, como que por magia, sem nunca explicar nada. Em 

“Crepúsculo dos Deuses”, entende que Wilder cria também uma atmosfera abstrata e 

como num sonho convida os espectadores para assisti-lo.  No filme ―As férias do senhor 

Hulot‖, fica fascinado com o conhecimento aprofundado que Tatit demonstra ter pelo 

ser humano. E, finalmente, com Hitchcock, no filme ―Janela Indiscreta‖, fica 

extremamente instigado em como o cineasta domina a imagem, pois observa como um 

imenso universo cabe na filmagem de um pátio de edifício 
258

.  

O filme Crepúsculo dos deuses 
259

conta a história de Norma Desmond (Gloria 

Swanson), uma ex-diva do cinema mudo, e de Joe Gillis (William Holden), um 

roteirista desconhecido, por quem a ex-atriz se envolve e mata por ciúme. Assim, a 

trama começa com as dificuldades do roteirista que, ao fugir dos cobradores de suas 

dívidas e buscando salvar seu último bem - um carro -, acaba numa mansão de uma ex-

atriz de cinema mudo, Norma Desmond. Ela vive solitária e esquecida junto ao seu fiel 

mordomo, Max Von Mayerling (Eric Von Stroheim), numa casa com ares de abandono 

na rua Sunset Boulevard, em Los Angeles. Nesse contexto, Norma convence Joe a 

reescrever um roteiro de filme com o qual sonhava voltar às telas. Vivem, contudo, um 

romance tumultuado. E, como Norma está sempre tomada de muitos ciúmes, acaba por 

matá-la e ele cai morto na piscina da mansão. Segundo Pinheiro Jr 
260

, o filme 

Crepúsculo dos Deuses é a produção em que o cineasta Billy Wilder concentra em 

maior grau a sua visão crua e sem concessões, ao exorcizar seus demônios quanto à 

indústria cinematográfica hollywoodiana, mostrando o quadro sombrio dessa ―fábrica 

de sonhos. 
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A produção fílmica As férias do Senhor Hulot conta a história do Senhor Hulot (Jacques 

Tati) que vai para um hotel no balneário de Saint-Marc e, desde sua chegada, provoca 

catástrofes, ao transtornar a vida cotidiana dos veranistas. Apesar das muitas confusões 

geradas por boas intenções, Senhor Hulot desperta simpatia e admiração. Tati conta a 

história com poucos diálogos, pautado na lógica do cinema mudo. É um filme que se 

caracteriza pela observação do comportamento humano. De acordo com Lucas
261

, Tati 

se notabilizou por ter criado um estilo próprio de filmar e, através desse olhar, imprimiu 

na produção fílmica uma sátira à modernidade e seus avanços tecnológicos e à relação 

homem-máquina e seus ditos progressos.  

No filme Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, o personagem L. B. Jeffries, apelidado 

de Jeff (James Stewart), é um fotógrafo profissional que quebrou a perna e por isso está 

confinado em seu apartamento. Buscando preencher o tempo vazio, ele vasculha a vida 

dos seus vizinhos com uma lenta tele objetiva e presencia alguns acontecimentos que o 

fazem suspeitar que um homem matou uma mulher e escondeu seu corpo. Ele investiga 

o caso com a ajuda de sua namorada Lisa Carol Fremont (Grace Kelly). O estudioso 

Peron
262

 ao analisar esse filme afirma que o público receptor experimenta diante de 

algumas cenas a sensação de angústia e do prazer de voyeur dos personagens, como, por 

exemplo, na cena em que o espectador divide o suspense com Jeff e sua enfermeira 

Stella ao perceberem que Lisa corre risco de vida ao vasculhar o apartamento do 

assassino Lars Thorwald (Raymond Burr): ―juntamente com eles, o espectador ‗sabe o 

que Lisa não sabe‘; neste caso o espectador (com Jeff e Stella) não se identifica com 

Lisa, mas com Jeff e Stella.  

A produção cinematográfica Fellini 8 ½ relata a história de um importante cineasta 

chamado Guido Anselmi (Marcelo Mastroiani) que está em grave crise de inspiração 

exatamente no momento em que inicia uma nova filmagem. Totalmente incapaz de se 

comunicar com os outros, se refugia em lembranças do passado: os grandes 

acontecimentos de sua vida e suas mulheres. Para Coelho
263

, Fellini buscou nesse filme 

metalingüístico, fazer um jogo entre realidade e ilusão, deixando vir à tona uma poesia 

inspirada, o fantasioso e o onírico. Alguns efeitos cênicos utilizados por Fellini para 
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confundir as esferas da fantasia e da realidade são os cenários falsos, mares de plástico e 

neblinas de gelo seco. 

Lynch revela em suas memórias que seu interesse pelo cinema vem do fato de criar um 

mundo próprio, uma atmosfera e uma sensação que faça com que o espectador fique 

submerso. Para ele, o cinema não lhe desperta e interessa pelo fato de contar uma 

história. O que lhe interessa é a maneira de contar essa história e, nesse sentido, 

parafraseando Godard, diz que o cinema tem o poder de pintar o invisível. O cinema, 

nessa acepção, é aquele que captura a invisibilidade das relações humanas, o que está 

oculto e tem possibilidade de ―funcionar como uma janela através da qual você penetra 

num outro mundo, como num sonho‖
264

. 

Para Lynch, o cinema deve ser produzido tendo como parâmetro o olhar para a 

experimentação e compara ao ofício do musicista, que constrói nota por nota a melodia 

e, em certo momento, atinge uma nota que vibra de maneira particular. Desse modo, 

entende que o cinema não deve seguir regras estabelecidas para que se consiga 

encontrar as imagens que vibram com diferenciação particular e inovadora. 

Sobre o aspecto da improvisação em seus filmes, o cineasta relata que o erro faz parte 

do processo da experimentação e o leva à criatividade e imaginação desmedidas:  

Experimentei em todos os meus filmes (meu sonho continua sendo o de 

fazer um filme inteiramente ao inverso) e, com frequência, cometo erros. 

Com um pouco de sorte, percebo a tempo e corrijo antes que o filme 

termine. Se não, serve de lição para o seguinte. Às vezes, porém, a 

experimentação me permite descobrir, por acidente ou até mesmo por erro, 

algo maravilhoso e mágico que eu jamais poderia ter imaginado ou previsto. 

E a satisfação proporcionada por um momento como esse que substitui 

rapidamente a frustração de todas as coisas que não deram certo 
265

. 

Para Lynch, a sonoridade também contribui para a composição final de seu universo 

particular cinematográfico. Os sons em um filme, para o diretor, são metade do filme, 

pois entende que o som, inserida também a música, é uma forma de habitar fisicamente 

o filme, tal como se instala alguém numa casa. Desse modo, compreende que o som é 

também um grande protagonista. E, nesse sentido, chegou até a construir um estúdio de 

gravação para fazer experimentações sonoras. Sua intenção não é a de utilizar a 

sonoridade em seu aspecto funcional, mas discutir a proposta sonora antes da execução 

do filme e relata que tem essa prática desde o filme Veludo Azul (Blue Velvet), de 1986.  
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Fica evidenciado, nas falas lynchianas, que os efeitos sonoros contribuem na construção 

do filme como um todo. Os sons colaboram na criação de uma atmosfera propícia para a 

direção das cenas em que, algumas vezes, os próprios atores também fazem suas 

interpretações com base na audição dessas sonoridades: 

 

Discuto a história com meu engenheiro de som (Alan Splatt) e meu 

compositor (Angelo Badalamenti), e eles gravam efeitos sonoros e trechos 

de música de todo tipo, que ouço enquanto filmo as cenas, seja com alto-

falantes, para que toda a equipe, e às vezes até mesmo os atores, se 

impregne da atmosfera buscada. É uma vantagem considerável. É um pouco 

como uma bússola que indica constantemente a boa direção a ser seguida. 

 

As canções, quando lhe agradam, são escolhidas antes dos filmes, porém espera uma 

produção cinematográfica em que acredita que aquela canção possa se adaptar ao 

contexto da filmagem. Costuma, dessa maneira, separar canções significativas para que 

façam parte de seus futuros filmes. Nesse sentido, relata o que aconteceu com uma 

canção do This Mortal Coil: 

Por exemplo, havia uma canção do This Mortal Coil, ´Song to the Siren‖, de 

que eu gostava há muito tempo. Eu queria utilizá-la em ´Veludo Azul´, mas 

percebi que não se adaptava a esse filme. Então esperei. E quando comecei a 

trabalhar em ´A Estrada perdida´, senti que, dessa vez, eu podia utilizá-la. 

Há um monte de canções assim, que têm uma verdadeira significação para 

mim e que separei para esperar que encontrem seu lugar em um de meus 

filmes. 

 

A poética surrealista de David Lynch 

 

A proposta surrealista de David Lynch pode ser interpretada como a incorporação da 

ilusão e do inconsciente em sua filmografia, a partir do momento em que se identifica 

que os ideários do manifesto surrealista, de André Breton, do ano de 1924, se fazem 

presentes em sua trajetória cinematográfica. 

Com base nas observações de Cañizal
266

, o surrealismo cinematográfico tem em Luís 

Buñuel seu grande expoente dos valores do movimento. Pode-se citar os filmes Um Cão 

Andaluz (Um Chien Andalou), de 1929 e a Idade do Ouro (L´Âge d´Or), de 1930 que, 

segundo o autor, produziram ações que imitavam o fluxo desconexo dos sonhos de 

maneira persistente, diluindo, assim, o princípio da continuidade espaço-temporal e 
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promoveram a não-linearidade e a não-causalidade. O autor entende que, do final do 

século XX até os dias atuais, os cineastas herdeiros e seguidores do surrealismo que 

produzem aspectos dos experimentos poéticos da chamada ―surrealidade‖ são David 

Lynch e Pedro Almodóvar. 

 Ferraraz
267

 também concebe que somente algumas características surrealistas podem 

ser identificadas nos filmes de Lynch. As marcas do surrealismo em sua filmografia 

são: não há limites entre o real e o onírico, a beleza convulsiva é decorrente do encontro 

de realidades distintas, a mulher representa o amor louco, há o ataque contra o jogo de 

aparências, a valorização do mistério, a ideia de que os sonhos fazem parte da realidade, 

o acaso objetivo, o fim da fronteira entre sonho e realidade, o uso de elipses, isto é, a 

não-continuidade tempo-espacial. 

Já Cavaloti
268

 lembra que a concepção de mundo surrealista voltou sua atenção ao 

funcionamento do pensamento, principalmente ao deixar aflorar as atividades de 

expressão como escrita, falada, pintada ou desenhada sem o controle exercido pelos 

encadeamentos lógico-racionais, exatamente para dar vazão ao pensamento que se 

recria a todo instante. Desse modo, abre-se a possibilidade de referenciar percepções, 

afetos e formas nas artes sem direcionar-se pelo paradigma da lógica racionalista 

capitalista que segrega as realidades, separando de maneira estanque o emocional do 

racional. 

O surrealismo
269

 é a relação imediata entre estado de vigília (realidade) e o sonho 

propriamente dito: ―Freud acentua em sua Interpretação dos Sonhos, a relação entre o 

estado de vigília e o sonho. (...) Vai das mais abstratas dissertações sobre os sonhos até 

a sua máxima da análise da psicologia onírica: o sonho é a realização de um desejo, que 

na vida em vigília não se realizou (...)‖. 

O cinema de Lynch faz uma tomada instaladora da realidade até o ponto de instaurar 

uma proximidade perturbadora, ao tornar visível o outro lado vida, em que os detalhes 

sinistros incômodos se destacam após a apresentação de uma aparente realidade 
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pacificadora. É, nessa perspectiva, que o autor Zizek
270

entende que ao visualizar um 

filme de Lynch adentra-se num ―buraco negro‖, pois o cineasta mostra o que está por 

trás da superfície da pele do corpo vivo e o que se encontra nesse ―buraco‖ é o corpo 

despido de sua pele. O autor exemplifica sua teorização ao comentar que na sequência 

inicial do filme Veludo Azul (Blue Velvet), de 1986, o cineasta primeiramente mostra 

uma idílica cidadezinha norte-americana e o enfarte de um pai e, a câmera ao se 

aproximar da realidade, captura a vida em explosão: os insetos e besouros que se 

arrastam no ato do devoramento das folhagens. 

Para a acepção surrealista do primeiro manifesto, o sonho e as livres associações dos 

loucos - que assim são denominados pelo discurso da razão instrumental e médica - é 

um meio e não o fim para que o homem consiga descobrir-se. O surrealismo
271

 é, 

portanto, o deslocamento das impressões do mundo provocadas pelas imagens para 

outro contexto não linear de realidade, em que não mais existe a diferenciação entre 

sonho e realidade: ―(...) surgem as imagens do desejo, que na loucura são originadas na 

vontade e no querer insaciável da realização, mesmo que impossível, no pensamento 

que se pensa, o ato se transforma em vontade do desejo‖. 

Essa liberdade de imaginação e mediação entre sonho e realidade, comentada acima, é 

que faz com que a proposta fílmica de Lynch, na concepção dessa pesquisa, entenda que 

a sua cinematografia é herdeira do surrealismo, porque estabelece a possibilidade de 

acesso ao inconsciente, a partir de uma vertente contemporânea de múltiplas 

interpretações do ‗eu‘. 

Com base nas afirmações de Micheli
272

, o surrealismo na vertente bretoniana é o 

exercício do automatismo psíquico através das expressões verbais, escritas ou até 

mesmo de outras expressões em que as formas privilegiem o pensamento em detrimento 

do controle exercido pelos processos racionais, estéticos e morais. Nessa perspectiva, é 

por meio do sonho que o homem se conecta com sua existência e se satisfaz plenamente 

com tudo o que lhe acontece. E, através da surrealidade, a zona contraditória entre 

sonho e realidade, é que o homem pode libertar o ‗eu‘ inconsciente, inclusive no próprio 

estado de vigília (2004, p.157). 
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Ainda segundo Micheli
273

, a possibilidade de ir ao encontro da voz interior que é 

reprimida pelas brutais convenções do cotidiano é a grande marca significativa do 

surrealismo do primeiro manifesto de Breton, intentando ―fazer aflorar das profundezas 

do nosso espírito forças novas‖ e que essas sejam capazes de aumentar as forças da 

superfície ou mesmo até de se contrapor a elas. Nesse sentido, compreende-se que o 

artista surrealista ao dar vazão às imagens acaba por violar as leis da ordem natural e 

social e é exatamente esse o seu objetivo, o de provocar o choque entre sonho e 

realidade, que coloca, assim, em movimento a imaginação e a criatividade por meio dos 

caminhos da alucinação. 

O surrealismo
274

 deveria, seguindo essa linha de raciocínio, promover uma revolução 

individual. Essa revolução seria a ruptura com os liames de uma coerção social que 

deformou a personalidade humana e, desse modo, a poética surrealista devolveria ao 

homem sua força que ‖séculos de preconceitos, de afrontas e inibições inculcaram‖. É, 

nesse sentido, que Breton considera a obra de Sade uma verdadeira luta contra a 

falsidade, artificialidade e realidade mentirosa. 

De acordo com Argan
275

, ―O Manifesto‖ do Surrealismo de André Breton, de 1924, 

estabeleceu o inconsciente como uma dimensão psíquica que seria bem explorada pela 

arte. É através do inconsciente que o ser humano constitui uma interligação entre sonho-

realidade e não objetiva a realidade, pois no inconsciente pensa-se por imagens e, o 

autor em questão, entende que como a arte formula imagens, nada mais adequado do 

que a arte para trazer à tona os conteúdos profundos do inconsciente. 

Para Argan
276

, a primeira fase do surrealismo é a não intervenção da consciência sobre o 

pensamento e, para que o processo seja autêntico, é preciso também que a elaboração 

seja automática, ou seja, a produção da mente deve ser materializada em qualquer 

expressão sem a interferência de controle racional, por onde possa emergir as imagens 

do mais profundo interior do ser humano e, nesse sentido, vir à superfície os lapsos 

reveladores e comprometedores. 
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A poética surrealista, segundo Argan
277

, é uma proposta de desmascaramento das 

repressões provocadas pelas diferentes formas de atuação das censuras: 

 

É um filão que parte da poética da ambiguidade instaurada pela metafísica, e 

evita deliberadamente as inovações técnicas e formais, fruindo a obviedade 

e mesmo a banalidade dos meios de representação para ressaltar a 

incongruência e o absurdo dos conteúdos representacionais. 

 

Dialogando com a concepção surrealista de Argan, o cinema de David Lynch pode ser 

compreendido como comunicação vital, biopsíquica, do indivíduo por meio de 

símbolos. Tal como na teoria e na terapia psicanalítica, Lynch produz a experiência 

onírica, na qual as coisas que se afiguram distintas e não relacionadas para a consciência 

revelam-se interligadas por relações tanto mais sólidas quanto mais ilógicas. 

Em David Lynch, principalmente nos filmes - Veludo Azul (Blue Velvet), de 1986; Twin 

Peaks: Os últimos dias de Laura Palmeer (Twin Peak: Fire Walk With Me), de 1992; A 

Estrada Perdida (Lost Highway), de 1997; História Real (The Straight Story), de 1999 e 

Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive), de 2.001 - identifica-se o desmascaramento da 

realidade em diversos contextos. 

Lynch retrata, no filme Twin Peaks – Os últimos dias de Laura Palmer (Twin Peaks – 

Fire With Me), aparentemente e de modo realista, a personagem Laura Palmer, porém 

há criaturas estranhas que surgem e agem como advindas do inconsciente. Nesse filme, 

o lado obscuro do ser humano é tematizado e desmascarado através do inconsciente. 

Uma trajetória circular é apresentada no filme Estrada Perdida (Lost Highway), em que 

o início e final do filme se conectam. O receptor, novamente, é convidado a interagir 

como co-autor da obra. No filme ocorre uma troca de personalidade entre os 

personagens ao longo da narrativa. Essa produção cinematográfica conta a história do 

saxofonista Fred que é casado e assombrado pela ideia da traição. Em uma determinada 

noite, o protagonista encontra um homem vestido de preto e a mulher morta. A partir 

daí, o personagem começa a ter muitas dores de cabeça e essas dores possibilitam que o 

filme produza a intersecção entre realidade (estado de vigília) e inconsciente (sonho). 

Já em História Real (The Straight Story) o tema é a experiência de vida de um homem 

que habita o mundo rural e como o título sugere aparenta ser um filme que retrata com 

realismo a vida de um homem do campo, porém à medida que o filme narra a história de 
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Alvin - que atravessa boa parte dos Estados Unidos – começa-se a perceber que as 

imagens mentais do protagonista interconectam-se com sua realidade na produção 

ficcional e suas memórias emergem. 

A dimensão surrealista no filme Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive) aparece quando 

Lynch conta a história de uma mulher que chega a Los Angeles para tornar-se uma 

estrela de cinema e acaba por hospedar-se na casa de sua tia. A partir da primeira 

metade do filme, o cineasta produz uma narrativa surrealista que produz uma crítica à 

construção da idolatria cinematográfica. Através de imagens do inconsciente critica-se o 

cinema norte-americano que aparece no filme como o lugar do desejo de uma atriz 

iniciante e Lynch desmascara essa realidade ao evidenciar que o cinema hollywoodiano 

é o lugar da efemeridade e o lugar da escravização e perda de identidade. 
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Processo de Criação para Histórias em Quadrinhos: Red Army Heroes – Um Case 

Autoral
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Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Comunicação e Letras 

 

RESUMO 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de experiência audiovisual com os alunos do 

curso de Propaganda, Publicidade e Criação do Centro de Comunicação e Letras, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. A ação centrava-se no contar uma história sem 

palavras, empregando fotos sequenciais de pessoas reais, fantasiadas, cercadas por 

expressões corporais, gestuais e proxêmicas, gerando storyboards eletrônicos no 

programa MovieMaker do Windows para fins cinematográficos. Neste estudo, volta-se 

ao estudo aprofundado da criatividade na linguagem de histórias em quadrinhos, 

servindo de suporte para criação de roteiros filmográficos.  As transposições das 

linguagens audiovisuais para a gráfica e para a web, assim como, o modo ágil que a 

criatividade incorpora a partir do suporte de ferramentas digitais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: criatividade; história em quadrinhos; roteiros de cinema; 

storyboards;linguagem gráfica. 

 

Introdução 

Em 2002, junto ao alunato da disciplina de Percepção e Criatividade I, no Curso de 

Propaganda, Publicidade e Criação do Centro de Comunicação e Letras, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciou-se uma ação direcionada às 

potencialidades do programa PowerPoint, como meio e ferramenta, para se construir 

um storyboard eletrônico. Essa atividade foi extremamente pertinente, uma vez que era 

perceptível a dificuldade de alguns alunos se ajustarem à ferramenta para contar uma 

história não-verbal, sequencial e coerente (com começo, meio e fim). Após alguns erros 

recorrentes em semestres anteriores, nas apresentações dos alunos, resolvi eu mesmo 

elaborar o mesmo trabalho. Nesse ponto, cabe enfatizar que como a disciplina é 

introdutória e voltada à percepção da realidade e à exploração do potencial criativo do 

aluno, não se exige qualidade no domínio estético do produto final. Isto porque o aluno 

ingressante ainda não foi digamos "alfabetizado" na cultura da multimídia a partir da 

estética. Eles estão nos primeiros passos em direção ao processo de aprendizado da 

linguagem fotográfica e, simultaneamente, iniciam-se na construção de uma narrativa 

em sequência audiovisual, cercada por razoável grau de complexidade. A minha 

                                                 
278 Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de outubro de 2011. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

747 

 

experiência criativa, particularmente, se deu de forma curiosa com tempo limite de um 

fim de semana. 

 

1. Processo de Criação  

Sempre quis escrever, desenhar uma história em quadrinhos ou até fazer um filme sobre 

a II Guerra Mundial – possuía alguns modelos de filmes de guerra, porém, nunca recebi 

a motivação necessária para me dedicar à experiência. Resolvi, então, depois de muito 

tempo e de muitas orientações sobre a prática do storyboard eletrônico, utilizá-la para as 

minhas possíveis histórias de guerra. Antes fiz uma pesquisa sobre a II Guerra, 

especialmente, sobre o front russo, me familiarizando com o embate dos alemães contra 

os russos. Sempre achei que este lado da história foi mal contado ou, ainda, que há 

exígua filmografia sobre o assunto. Talvez, porque a maioria dos filmes da II Guerra é 

contada pela indústria do cinema norte-americano Montei um arquivo iconográfico que 

foi usado, posteriormente, para agregar valor na narrativa audiovisual. 

 Fig.1 Cenas de Um dia muito perturbador, postada no youtube. 

 

Nessa oportunidade, percebi a dificuldade de criar uma história, mesmo com tema, 

personagens e época já determinados. Arrisquei uma alternativa para definir a história: 

primeiro criei um roteiro, em mais ou menos oito tópicos seqüenciais, sem detalhes, 

dando-me a sensação de início, meio e fim. Não fiz nenhuma narrativa, acreditando que 

poderia ter os pormenores durante a montagem de cada cena. Talvez, essa forma 

pudesse ser uma ―saída estratégica‖ para quem não tinha uma história a decupar - não 

dispunha do tempo para escrever a história e depois roteirizá-la. A regra estabelecida 

para montagem deste projeto consistia em usar personagens e um cenário único, que 

pudessem ter forma caricatural. O que interessava como resultado é a percepção de uma 

história contada, através da linguagem corporal com seus gestos e relações espaciais 

(proxêmica), dentro de um cenário (de espaço interno único). Tudo isso montado com 

fotos digitais, em uma plataforma PowerPoint, com uma ou mais músicas instrumentais 

de fundo.   
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Atualmente, a mesma montagem é feita no MovieMaker do Windows, e isto me obrigou 

transpor o mesmo conteúdo, num segundo momento, para esta nova experiência de 

edição videográfica, esclarecendo-me sobre os novos efeitos desta linguagem e também 

suas limitações para um storyboard eletrônico. 

Geralmente, esse tipo de projeto é desenvolvido pelos alunos em algum cenário criado, 

adaptado, ou, mesmo, preexistente, com pessoas de verdade fantasiadas. Na minha 

experiência, não dispunha das pessoas e tampouco do cenário. Minha solução residiu na 

utilização de bonecos-soldados com corpos articuláveis e com 30 cm de altura – 

usualmente, bonecos de militaria para adultos usados em hobbies de modelismo em 

escala 1/6, muito difundido, por exemplo, nos EUA. Aqui, vale à menção, ao boneco-

soldado Falcon da fábrica de brinquedos Estrela – os utilizados na minha experiência 

seriam versões ilustres deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Coleção de bonecos de militaria, articulados, em escala 1:6 da Dragon Action 

Figures. (sem manipulação gráfica). 

 

Esses bonecos fabricados pela Dragon Action Figures têm como objetivo representar a 

realidade em escala, cercada pelo máximo de detalhes ligados à tipologia humana e aos 

uniformes da época da II Guerra Mundial. Para o cenário foi usado uma casinha de 

boneca Barbie da minha filha, adaptada adequadamente, uma que a escala da boneca 

Barbie é semelhante a dos bonecos.  
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Fig. 3. Cenário, Casa da Barbie, pertencente à filha do autor, adaptada para cenas de 

guerra. (sem manipulação de computação gráfica). 

 

O cenário foi fixo em cima de uma mesa no meu escritório. Com máquina digital 

simples e tripé, realizei as montagens das cenas, fotografando e editando no computador 

ao lado. Segui, firmemente, o roteiro e preenchi os vazios com situações propiciadas 

pela montagem. Atentei-me para um diálogo interno existente entre imaginação e 

criação, ou seja, estabeleci intimidade com minha história imaginada: deixei a criação 

livre de preconceitos.   

 O ajuste da trilha sonora funcionou nas duas versões, uma vez que a seleção recaiu 

sobre músicas instrumentais, estilo rock progressivo da década de 1970, de Steve 

Hackett. A música tem movimentos dramáticos profundos que auxiliou no ritmo e na 

sugestão de climas emocionais presentes nas cenas. Pelas regras impostas ao projeto, 

não se permitira índices de fala gravada ou de caixas de diálogos (como os balões de 

história em quadrinhos). É importante observar que a narrativa da imagem somada ao 

som abre um campo de especulação mental mais aberta – nesse campo, o espectador 

pode assimilar sua própria percepção do significado da história. É um estímulo voltado 

à percepção do lado direito do cérebro: não-verbal, espacial, intuitivo, atemporal, 
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analógico e holístico.  O intuito, primeiro, é tornar o exercício liberto dos excessos do 

pensamento lógico e racional. A fantasia é necessária à criação. 

 

2. Experiências Diversas 

O resultado da minha experiência recebeu o título de Um dia muito perturbador, locado, 

no Youtube, conseguiu estabelecer relações de identidade entre o autor e um possível 

público-alvo. Do processo e do método usados nessa primeira experiência prevalece o 

improviso. A partir de fragmentos e de sugestões de leituras, percebi alguns indícios de 

referências teórico-práticos que possivelmente influenciaram o meu processo de criação. 

Percebi, ainda, que algumas questões técnicas deveriam ser resolvidas, levando-me à 

pesquisa dedicada aos roteiros de cinema, seriados de TV e histórias em quadrinhos. 

Nesse aspecto, a estruturação de historias e de narrativas visuais se tornou mais 

elaborada, devido ao emprego de ferramentas dirigidas ao encadeamento de cenas, 

cercadas de dramaticidade na composição sintagmática da história.  

Em 2006, resolvi explorar uma história com ritmo mais lento, com o mesmo tema e com 

personagens, num projeto de longo prazo, utilizando a linguagem da história e 

quadrinhos. Num processo denso: lancei mão de maquetes para compor o cenário; 

montei as cenas; fotografei, tratei em Photoshop e posteriormente, editei pequenos 

capítulos, no CorelDraw. Isso me obrigou a criar uma linguagem gráfica híbrida para 

computadores e seus anexos (Ipads), assim como para uma possível versão impressa. 

Os pressupostos teóricos desta vez poderiam ser explorados com mais propriedade, já 

que o tempo lento permitiria a leitura e a reflexão. 

 O desafio de escrever uma história em quadrinhos ou um roteiro para um filme 

precisava de um suporte. E este suporte tinha que ser desenvolvido homeopaticamente 

(de forma lenta). Eu não tinha prazo para finalizar o projeto. Capítulos poderiam ser 

maiores ou menores, conforme inspiração criativa. Mencione-se, ainda, que a internet 

funciona, aqui, como motivação a mais, uma vez que é possível a publicação deste tipo 

de material periodicamente sem qualquer ônus. 

A pesquisa preliminar me fez reavaliar com espírito crítico seriados infantis e adultos, 

produzidos durante os anos de 1960. Chamou-me a atenção, um seriado de bonecos 

marionetes, em um ambiente de ficção científica, chamado Thunderbirds, (ver Fig. 4). 

Nesse seriado, os personagens conseguiam com poucas expressões faciais (só mexiam a 
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boca), passar a ideia de "um mundo de brinquedo" – entretenimento para as crianças e 

inspiração para o meu projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Bonecos, marionetes, seriado Thunderbirds.  

http://www.scifiheaven.net/index.php/2011/01/12/thunderbirds-are-go-again/ 

 

Para o lado mais adulto história, o mote foi um 

seriado de guerra americano da década de 1960, 

chamado Combat!. Esse seriado foi exibido no Brasil 

por breve período, na TV aberta, durante as décadas 

de 1970 e 1980. Hoje, eventualmente, é transmitido 

pela TV a cabo. Comprei uma temporada de DVDs 

para poder rever em detalhes as histórias. 

 

 

 

Fig. 5. Capa DVD atual, seriado Combat! 

http://www.imdb.com/media/rm1421450496/tt00556

66 (Internet Movie Database, acesso em 16/09/2011) 
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O primeiro passo consistiu em compreender como uma história de 40 minutos estrutura-

se, direcionando atenções para a quantidade de personagens, seus relacionamentos e os 

tipos de cenários, nos quais a trama acontecia. O fato de quase sempre existir pelo 

menos cinco personagens "heróis" constantes, coincidia com a quantidade de 

personagens disponíveis na minha coleção de soldados russos, já citada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Lista dos ―heróis russos‖. http://www.eddiemilani.deviantart.com/ 

 

Os cenários também poderiam ser adaptados, uma vez que tudo dependia da 

manipulação desse suporte, já que nos seriados pude notar a grande repetição das 

locações (campos, natureza e certa pobreza nos detalhes dos edifícios). Aqui, embutida, 

a crença na regra semiótica: muda-se o significante, mas não o significado, ou seja, as 

sugestões dos dramas de guerra não mudam pelas características do uniforme, das armas 

e dos cenários. O drama humano numa situação limite é igual para qualquer soldado de 

qualquer nacionalidade. O herói guerreiro seria a figura central a ser explorada. O 

reconhecimento e a identificação com a coragem, a força, a independência de um 

guerreiro é imediata – essas qualidades são exigidas quando os indivíduos são 
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colocados à frente dos grandes desafios da vida, como por exemplo, enfrentar um 

vestibular.  O arquétipo do guerreiro funciona na sociedade atual. Aqui, deve-se definir 

o arquétipo como forma universal, básica e típica da vivência de determinadas 

experiências recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da 

psique (GRINBERG, 1997, p. 136) 

 

3. A Emoção Construindo a Narrativa 

Tudo depende do ângulo ou como se quer criar e desenvolver narrativa. A visão do mito 

de Roland Barthes vislumbra a narrativa de qualquer história que se repete dentro de um 

contexto social, como um mito, ou seja, aquela história contada com emoção e 

esteticamente elaborada. As histórias são contadas a partir de fala dramática, usando de 

técnicas retóricas, estéticas e, principalmente, a manipulação da linguagem em favor de 

uma ideologia vigente, assim sendo, a narrativa nos parece uma verdade indubitável.  

O mito tem limites formais, não substanciais.  

A noção de Barthes de que tudo é mitologia está em sincronia com a 

sensibilidade pós-moderna que, na esteira de Emanuel Kant, acreditava 

que a mente não absorve o conhecimento de forma passiva, mas sim o 

interpreta de forma ativa. De onde se inclui que todo conhecimento é 

interpretativo (RANDAZZO, 1997, p. 58). 

 

James Heisig explica que mitologizar se resume naquilo que ―(...) inclui todas as formas 

de ficção narrativa simbólica, mostrando padrões recorrentes universais e coletivos de 

resposta psíquica às experiências da vida (...) qualquer representação humana vista sob a 

perspectiva da alma‖ (HEISIG, 2004, p. 199). Entendido o mito, nos resta "conversar 

"com ele, focar na história e pensar nas possibilidades do processo fenomenológico, no 

qual se observam dois conceitos similares e esclarecedores de autores, tais como Peirce 

e Jung: 

Limita-se a descrever as aparências diretas e trata de combinar a exatidão 

minuciosa com a mais ampla especulação. Para praticar a fenomenologia, 

não há que estar influenciado por nenhuma tradição, nenhuma 

autoridade, nenhuma suposição de que fatos deveriam ser de um modo ou 

de outro; há que se limitar simples e honestamente à observação das 

aparências (Peirce APUD. FERRATER- MORA, 2001 p.290).  

 

―Experiência Pura‖, ou seja, à maneira como o indivíduo experimenta a 

si mesmo e ao mundo anteriormente a qualquer teoria.  O mundo externo 

tal como enxergamos, está intimamente ligado á nossa percepção, à nossa 

presença nele como observadores conscientes. São necessários tanto o 

pólo objetivo da realidade, comandado pela razão, quanto o pólo 
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subjetivo, expresso pela linguagem mítica da fantasia, dos sonhos e da 

imaginação. (Jung. APUD. GRINBERG, 1997, p. 23). 

 

Observando as aparências e experimentando a minha presença na história como se fosse 

real, ou seja, conforme Barthes, eu vivo o mito através do "significante do mito" e deixo 

me levar pela "fantasia", isto é, o caráter emocional constrói uma fala, uma versão 

ordenada e racionalizada na narrativa da história. 

A segunda etapa, que norteia a organização da história, partiu da contribuição de Doc 

Comparato, profissional de roteiros de minisséries da TV Globo: era preciso organizar o 

roteiro geral e o específico. Em alguns momentos, pautava-me por meio roteiro mental, 

mas muitas vezes, precisava anotar a sequência – era muito fácil se perder. O 

entendimento do drama da história precisa ser algo simples e direto. Sem conflito ou 

sem ação, não existe drama – aqui, o conflito é compreendido como uma força humana. 

O autor sugere que se construa a base da história em cinco ou seis linhas: chamada de 

storyline, uma matriz ou síntese que, em inglês, poderíamos chamar de plot. Segundo 

Comparato, para escrever o storyline é necessária a percepção de três etapas: 

―1- Apresentação do conflito. EXPOSIÇÃO Alguma coisa acontece; 2 - 

O desenvolvimento do conflito. ENREDO Alguma coisa deve ser feita; 3 

- A solução do conflito. DESENLACE Alguma coisa se faz. 

1- Estado das coisas; 2- Conflito; 3- Resolução (COMPARATO, 1998 

pp. 186-187) 

 

4. Processo 

A minha história ou storyline ficou assim: 

 

Soldados russos na primavera de 1943 lutam dramaticamente contra os 

alemães em retirada. Este grupo especial de cinco corajosos combatentes 

sofre no dia-a-dia impiedoso que os agride. Uma combatente russa 

descobre uma adaga mágica em um baú ancestral perdido tornando-a 

invulnerável. Seu sofrimento é ver seus amigos expostos a toda sorte de 

perigo e perdê-los. E ela está envolvida emocionalmente com um 

camarada.  

 

Foi então assim que dei início. O processo demonstrou-se lento, isto porque surgiram 

muitos detalhes inesperados que influenciavam futuros desdobramentos na narrativa, 

ou, ainda histórias que aconteciam dentro da história. Especulações fenomenológicas 

que se desenvolviam no processo de montagem dos cenários, experiências preliminares 

de estudos de ângulos fotográficos e iluminação, feito em condições primárias e 

limitadas – levando-se o estúdio improvisado. A diversão estava em criar, improvisar 
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com o pouco que se tinha (em termos de recursos físicos e financeiros) e trabalhar, 

ainda, sem um roteiro fechado, observando como a história se desenrolava. 

Segundo Wim Wenders:  

 

Paris, Texas, abandonei a ideia de saber de antemão o que fazer no set. 

Eu desenhava alguns planos e depois tentava ver se dava certo com os 

atores. Antes, eu era mais severo, sempre um storyboard. Com Paris, 

Texas o trabalho consistia em criar enquadramentos e a linguagem 

cinematográfica no momento da filmagem, ou seja, deixar o que está 

acontecendo prevalecer sobre o enquadramento (WENDERS, APUD 

ASTIZ, A. e CARLOS, C. Coleção Cinema Europeu, Folha de SP, 2011, 

p. 22) 

 

A história teve um desenvolvimento curioso, fechando-se um círculo, como se fosse 

uma mandala. A primeira história, feita de forma audiovisual, narra o fim de uma 

história, iniciada na forma história em quadrinhos.  Comecei pelo fim para depois contar 

todo início. Segundo Doc Comparato, apoiado no pensamento de Vladimir Propp, ―a 

fábula contínua a ter traços que atuam no inconsciente coletivo, ligando a criança pré-

histórica à criança contemporânea" (COMPARATO, 1998, p. 186). Nesse sentido, 

sugere-se que os contos infantis surgem em inúmeras novelas e filmes adultos. 

Segundo a teoria de Propp, "a fábula é composta por trinta funções - embora não 

contenha necessariamente todas, mas apenas uma boa parte delas – com uma sucessão 

sempre idêntica." (Idem) 

1. Afastamento (passa-se em outra época, em outro mundo...) - os heróis 

estão no campo de batalha. 

2. Proibição (qualquer coisa é proibido) - restrições de comportamento 

no sentido de se obedecer aos seus superiores e se submeter às 

condições difíceis da guerra. 

3. Infração (alguém infringe algo). 

4. Investigação. 

5. Delação (o traidor). 

6. Armadilha - são inúmeros os confrontos dos heróis com os alemães. 

7. Conveniência - os dois heróis principais com foco para seu 

relacionamento emocional. 

8. Punição (culpa) - a heroína se sente culpada pela perda de seu amado. 

9. Mediação. 

10. Recompensa (ou castigo) - fica sem o amado. 

11. O herói parte - volta para os campos de batalha. 

12. O herói passa nas provas que o submete alguém concreto (as 

provações do herói) - heroína é presa e torturada. 

13. Reação do herói - não entregou seus camaradas.  

14. Utilização de meios mágicos - achou uma adaga de poderes 

misteriosos que lhe confere imunidade. 

15. Transposição do herói. 
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16. Luta entre o herói e o antagonista - a luta final vingativa de seu amado 

morto. 

17. O herói se sobressai - heroína sobreviveu e é louvada. 

18. Vitória sobre o antagonista - vitória sobre grandes ataques com 

grandes perdas.  

19. Perdão da pena do castigo ou culpa inicial. 

20. Regresso do herói - volta para "casa" (cenas de lembranças na estação 

de trem). 

21. Perseguição ao herói - talvez seja perseguida por estar com inimigo.  

22. O herói se salva - a heroína foge com o inimigo e vive escondida com 

seu novo amor. 

23.  O herói chega incógnito a casa - não pode mostrar que se apaixonou 

pelo inimigo. 

24. Pretensões do falso herói. 

25. Imposição de um dever difícil - lutar solitariamente sofrendo a perda 

de um grande amor. 

26. Cumprimento do dever - nunca deixa de cumprir o dever sempre 

cumprindo com coragem. 

27. Reconhecimento do herói. 

28. Transfiguração do herói - aceita outro tipo de amor. 

29. Castigo do antagonista. 

30. Casamento do herói - começa nova vida com inimigo. 

(Idem, pp.186-187) 

 

A minha história ficou resumidamente assim: 

Soldados russos na primavera de 1943 lutam dramaticamente contra os 

alemães em retirada. Este grupo especial de cinco corajosos combatentes 

sofre no dia-a-dia impiedoso que os agride. Uma combatente russa 

descobre uma adaga mágica em um baú ancestral perdido tornando-a 

invulnerável. Seu sofrimento é ver seus amigos expostos a toda sorte de 

perigo e perdê-los. E ela está envolvida emocionalmente com um 

camarada.  Este camarada herói, depois de ser preso pelo inimigo e 

resgatado pela heroína se junta aos combatentes locais para continuar 

perseguindo os alemães em retirada. Neste grande ataque, existe um 

posto avançado alemão de defesa que encontra resiste, dizimando seu 

grupo, inclusive seu amado herói. Ela, revoltada é tomada pela fúria da 

vingança e se lança num ataque suicida contra o inimigo, conseguindo 

dizimar todo o poderio de fogo alemão. Depois do adeus aos camaradas 

mortos, ela é levada para outra missão, como franca-atiradora. Porém, é 

surpreendida por um pequeno grupo de combatentes alemães e é presa e 

torturada por um impiedoso soldado da SS. Ele queria ir ao extremo, 

promovendo estupro. Outro comandante alemão não deixou que isso 

ocorresse, provocando um confronto entre os dois alemães. O embate não 

aconteceu, pois tiveram que enfrentar um ataque russo. O resultado do 

confronto se deu com a morte de todos alemães – menos o comandante 

que, momentos antes, salvara a prisioneira russa. Por algum motivo 

desconhecido os soldados russos, não foram verificar os alemães mortos. 

Ficaram os dois surpresos sem saber o que fazer. Uma simpatia entre os 

dois acontece, já que o comandante havia enfrentado o colega para evitar 
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o estupro. Os dois se entregam ao amor à primeira vista e vivem felizes 

para sempre. 

 

5. Técnicas Empregadas  

 

Como numa produção profissional, realizaram-se muitos registros fotográficos, porém, 

pouco material foi selecionado: sequências completas em cenários complexos foram 

descartadas – as cenas não se encaixaram na narrativa, tiveram que ser arquivadas. 

Foram importantes, pois se não fossem feitas, não poderia ter a certeza para as decisões 

de desfecho. 

Para os cenários, maquetes, basicamente, três bases de isopor de 100 x 50 cm – algo 

maior do que isso não encontraria espaço ou suporte para a escola de 1/6 que se traduz 

em 70m2 - o que significa não ter muito espaço para encaixar os bonecos nos mais 

variados tipos de cenas. Para se criar as cenas de ação e calmaria, foram usadas grande 

variedade ângulos fotográficos e montagens posteriores que deram a ilusão de muitos 

lugares para os dois lados de personagens amigos e inimigos. Um cenário interno de 

uma casa de campo foi bastante usado no desenvolvimento do drama. Os materiais mais 

empregados foram o isopor com acabamento em massa corrida posteriormente pintados. 

Alguns móveis foram feitos com palitos de madeira e outros adaptados de enfeites 

modificados para parecerem mais reais. O programa PhotoShop foi a ferramenta ideal 

para finalizar a ilusão cenográfica. 

Com relação aos bonecos, estes possuíam limites no que tange à expressão facial – 

mesmo pensando em usar o PhotoShop criar alguma expressão de raiva, tristeza ou dor, 

as expressões se tornaram forçadas e acabei descartando o uso. A saída técnica foi usar 

o máximo das relações das expressões corporais na relação proxêmica e gestual. Will 

Eisner – um dos mais notáveis quadrinistas americano – no seu livro Quadrinhos e arte 

seqüencial, o autor fornece referencial básico (quase que um compêndio geral) de 

gestos humanos dramáticos (EISNER, 1989, p.102) 
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Fig. 7. Pequeno compêndio para referência e sugestão de poses para os bonecos. 

(EISNER, 1989, p.102) 

 

Foi preciso estabelecer uma linguagem gráfica diferenciada. Como inspiração, a 

vanguarda russa advinda do construtivismo. Acredito que a linguagem por ser ousada na 

época, simbolizava a saída da miséria real para um mundo ideal imaginado pelos 

socialistas do período. Então, desenvolvi nome e logotipo para a minha história em 

quadrinhos: Red Army Heroes (em inglês). Minha intenção era atingir público 

específico, entusiasmado por este tipo de colecionável adulto, nos EUA e no mercado 

global. O texto dos balões também deveria ser em inglês. Quase não há público para 

esse tipo de modelismo no Brasil. Pesquisando na internet, ainda não encontrei 

linguagem similar de história em quadrinhos de qualidade, com a técnica e a estética 

que eu estava propondo. Imaginei que no futuro esse tipo linguagem pudesse beneficiar 
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a indústria e as marcas de bonecos e assessórios. Se no futuro houver um investimento 

para um estúdio profissional com recursos e tecnológicos e humanos poderia ocorrer um 

grande salto de qualidade para uma esta linguagem. Existem grupos de excelência na 

internet de modelistas de militaria 1/6 que elaboram maquetes realistas externas e que 

registram com exímia qualidade profissional fotos de ação com os bonecos soldados, 

mas não contam histórias, com começo meio e fim. Normalmente no máximo se 

reportam a um determinado lugar e período da II Guerra Mundial.  

O diferencial na linguagem gráfica surgiu a partir dos conceitos visuais do 

construtivismo russo, desenvolvendo o uso de espaços geométricos positivos e 

negativos, criando evoluções para estímulo de movimento, encadeamento e ênfase 

emocional. 

  

Fig. 8. Exemplo de página publicada no site de portfólios Deviantart. O seu encaixe 

para tela Ipad é bastante confortável para leitura. 

http://www.eddiemilani.deviantart.com/ 

5. Considerações Finais 

 

A linguagem de fortes contrastes em branco, preto e vermelho, transmite excessiva 

violência – adotada por Frank Miller (Sin City) em seus quadrinhos, depois foi 
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transposta para a linguagem cinematográfica, é padrão desta história em quadrinhos. 

Quando comecei a história ainda não tinha incorporado a linguagem com a fluência que 

gostaria. Difícil foi equacionar a quantidade de fotos por página para dar entendimento à 

narrativa da história. No início, na montagem das primeiras páginas, queria concentrar a 

narrativa visual com muitas fotos – o que, de certa forma, poluía a página. Depois fui 

depurando para o que melhor representasse o drama do momento que às vezes se 

resumia a uma foto e poucas imagens de programação visual padrão da página. 

Privilegiei, mais a linguagem não-verbal em relação ao verbal. Não usei onomatopeias 

nas cenas de ação, pois acreditei que os grafismos dos tiroteios e mortes fossem o 

suficiente.  Scot McCloud sugere que as regras dos quadrinhos deveriam se apresentar 

ao mundo digital. Isto, somado à extrema segmentação de público do mercado atual, 

estimularia a criação de uma vanguarda que, no final, poderia se tornar padrão e 

convergir para o consumo de um público ainda mais amplo (McCLOUD, 2006, p. 43). 

Apesar de não contar com tempo e ter recursos escassos, o prazer da criação é 

impagável. O planejar e o executar tarefas dentro de uma rotina (foram cinco anos) 

constituíram-se em relevante suporte para compreensão dos roteiros, das histórias em 

quadrinhos, do cinema e dos contos em geral. 

Hoje, esta linguagem "construtivista" das histórias em quadrinhos já está em fase de 

consolidação – tinha consciência de que, certamente, voltaria para uma revisão, pois, 

não tinha certeza dos limites formais de uma página de história em quadrinhos híbrida 

(entre o mundo impresso e o digital). Embora achasse interessante ver a história 

impressa, creio que o seu lugar ideal será a internet.  Depois de 5400, visitas em cinco 

anos, acredito que seja muito melhor ser visto enquanto produzo do que uma produção 

que ficaria no fundo de alguma gaveta nas décadas de 1980 e 1990. 
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Quadrinhos do autor na comunidade de arte online: 

http://www.eddiemilani.deviantart.com/ 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thunderbirds 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Combat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

763 

 

A Iconologia na Leitura da Azulejaria Barroca
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Resumo 

Este texto analisa a pintura de um painel de azulejaria barroca do claustro da Igreja de 

São Francisco, localizado na cidade de Salvador, Bahia, procurando entender seu 

aspecto simbólico de adaptação de representações religiosas e a utilização de 

iconografia pagã. Para tanto, estaremos desenvolvendo uma metodologia que alia a 

Iconologia de Erwin Panofsky, a Semiótica de Charles Sanders Peirce e a Semiologia de 

Roland Barthes. 

 

Palavras-chave:  Iconologia; Barroco; Azulejaria; Hermetismo, Semiótica. 

 

 

Introdução 

Este texto analisa a pintura de um painel de azulejaria barroca do claustro da 

Igreja de São Francisco, localizado na cidade de Salvador, Bahia, procurando entender 

seu aspecto simbólico de adaptação de representações religiosas e a utilização de 

iconografia pagã. Para tanto, estaremos desenvolvendo uma metodologia que alia a 

Iconologia de Erwin Panofsky, a Semiótica de Charles Sanders Peirce e a Semiologia de 

Roland Barthes. 

Foi escolhido para essa análise o painel de azulejos que compõem as paredes 

internas do claustro inferior do convento de São Francisco denominado Grande Malum 

Invidia. Selecionamos essa peça por apresentar um aspecto singular entre todos os 37 

painéis de azulejos do claustro: além da representação de imagens pagãs, observa-se a 

influência das representações criadas por Cesário Ripa em seu livro: Iconologia. 

As representações do claustro não fazem citação de cenas bíblicas ou à vida dos 

santos, nem mostram acontecimentos cotidianos ou históricos, os painéis do claustro 

trazem, em sua iconografia, imagens de entidades greco-romanas, retiradas da 

                                                 
279
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280
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mitologia, juntamente com alegorias de sentimentos ou qualidades abstratas: a Inveja, a 

Virtude. Além desse aspecto contrário à fé cristã, encontramos outros símbolos, 

estranhos tanto à mitologia pagã, quanto ao catolicismo. Observamos no claustro 

símbolos pertencentes à iconografia dos tratados das ciências herméticas. 

 Quando foram trazidos para o claustro, em torno de 1748, os painéis de azulejos 

trouxeram mais que imagens cristianizadas. Trouxeram agregados às suas imagens, 

símbolos herméticos específicos e contrários aos ideais da fé cristã, que provavelmente 

passaram despercebidos pelos seus construtores, ocultos pela falta de dados para a 

interpretação dessas convenções. Afinal, a incompatibilidade entre o catolicismo e as 

sociedades secretas nesse período, pode ser observada pela proibição feita por Clemente 

XII, em 1738, proibindo aos católicos de frequentarem tais sociedades. 

Dessa forma, nossa análise consiste na afirmação de que o painel de azulejos 

escolhido obedece a uma adaptação técnica (desenho), simbólica e ideológica, buscando 

intensificar a meditação religiosa. Contudo, essa adaptação chega até ao claustro, 

impregnada de fortes tendências simbólico-culturais, contrárias à ideologia cristã.   

 Por todas essas questões de adaptação física ao espaço, adaptação ideológica e 

pela multiplicidade cultural, acredita-se que o desenvolvimento de uma metodologia de 

análise iconológica, tomando como objeto o painel de azulejaria barroca do claustro da 

Igreja de São Francisco, será possível ampliar os nossos conhecimentos científicos 

sobre as influências que terminaram por compor as características da arte barroca criada 

no Brasil-colônia, desde o século XVI, além de criar mais uma possibilidade 

metodológica dos estudos do discurso da imagem. 

 

Metodologia 

 

 Iniciando o trabalho, propõe-se um método de estruturação do texto, baseado nos 

estudos de Erwin Panofsky. A escolha decorre do fato de esses estudos dividirem a 

análise das artes visuais em três níveis de significado: significado primário ou natural, 

significado secundário ou convencional e significado intrínseco ou conteúdo (Panofsky, 

1976 p. 50 a 52), separando, assim, o nível formal ou sintático (fundamental) dos níveis 

semântico (narrativo e histórico) e pragmático (discursivo). Isso nos deixa livre para 

analisar cada um deles distintamente. Juntamente com esse método, construiremos com 

a teoria geral dos signos - a semiótica de Charles Sanders Peirce - o arcabouço teórico e 
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a estrutura de montagem do texto, concordando desse modo com Omar Calabrese, que 

afirma serem os estudos de iconologia de Panofsky, uma semiótica das artes visuais 

(Calabrese, 1987, p.41). 

 A iconologia trata do estudo dos significados das artes visuais, e vai “desde la 

identificación del tema hasta una lectura de la obra que la liga a la complejidad de la 

cultura...” (Calabrese, 1987, p.36). Esse método de análise das artes visuais pretende 

ampliar as possibilidades de interpretação dos fenômenos artístico-culturais. A 

interpretação iconológica exige o estudo de conceitos específicos retirados de fontes 

literárias. São documentos necessários para direcionar a escolha e a apresentação dos 

motivos, bem como a produção e a interpretação das imagens, histórias e alegorias. 

Esses fatores darão sentido às composições formais e aos processos técnicos utilizados. 

Porém é preciso estar atento para que a subjetividade não domine a análise, pois 

podemos confiar demasiado na intuição pura, interpretando os documentos de uma 

maneira não objetiva, deixando-nos levar por suposições particulares sem a devida 

comprovação e relação com a obra visual escolhida. 

 Panofsky dividiu a sua análise em três níveis de significados ou temas básicos: 

I-  

II- Tema primário ou natural:  

 

―É apreendido pela identificação das formas puras, ou seja: certas 

configurações de linha e cor, [...] percepção de algumas 

qualidades expressionais, [...]. O mundo das formas puras assim 

reconhecidas como portadoras de significados primários ou 

naturais pode ser chamado de mundo dos motivos artísticos‖ 

(Panofsky, 1976, p.50). 

 

III- Tema secundário ou convencional (Iconografia): Conseguimos percebê-lo 

quando: 

 ―(...) ligamos os motivos artísticos e as combinações de motivos 

artísticos (composições) com assuntos e conceitos. Motivos 

reconhecidos como portadores de um significado secundário ou 

convencional podem chamar-se imagens, sendo que combinações 

de imagens são invenzioni; nós costumamos dar-lhes o nome de 

estórias e alegorias. A identificação de tais imagens, estórias e 

alegorias é o domínio daquilo que é normalmente conhecido por 

iconografia‖ (Panofsky, 1976, p.50). 

 

IV- Significado intrínseco ou conteúdo (Iconologia):  
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―(...) é apreendido pela determinação daqueles princípios 

subjacentes que revelam a atitude básica de uma nação, de um 

período, classe social, crenças religiosas ou filosóficas- 

qualificados por uma personalidade e condensados em uma obra‖ 

(Panofsky, 1976, p.52). 

 

Percebemos a proximidade das teorias de Peirce e Panofsky quando comparamos as 

suas estruturas. Em ambas percebemos a predominância de um pensamento triádico, 

em que através de três categorias criamos um mecanismo de entendimento dos 

fenômenos universais, sejam eles artísticos ou naturais. 

Segundo Calabrese, que confirma essas idéias, a: 

 “(...) iconologia se configura entonces, como la estructuración 

de los significados de la obra de arte, y de esta manera aparece 

realmente preliminar a una semiótica del arte” (Calabrese, 1987, 

p.41). 

 

Para entendermos a semiótica de Peirce, primeiramente é preciso enxergá-la 

como uma ciência. Uma ciência ligada à fenomenologia, que Santaella denomina ser ―a 

descrição e análise das experiências que estão em aberto para todo homem, cada dia e 

hora, em cada canto e esquina de nosso cotidiano‖ (Santaella, 1985, p.41). 

A semiótica, para Peirce, pertence a uma arquitetura filosófica, motivo pelo qual 

se caracteriza como uma parte das ciências normativas, que se dividem em estética, 

ética e semiótica ou lógica. A semiótica teria a função de ―classificar e descrever todos 

os tipos de signos logicamente possíveis‖ (Santaella, 1985, p.39). Para Peirce, ―um 

signo ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 

alguém. Dirige-se para alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa, um signo 

equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido‖ (Peirce, 1977, p.46/ CP 228). O 

signo representa um objeto em um determinado aspecto, criando um signo, que por sua 

vez, cria outro na mente da pessoa. Esse segundo signo criado a partir de um primeiro é 

denominado interpretante. Essa relação triádica de signo, objeto e interpretante, permeia 

toda nossa percepção dos fenômenos que se apresentam à mente. 

A fenomenologia peirceana ―tem por tarefa, contudo, dar à luz as categorias 

mais gerais, simples, elementares e universais de todo e qualquer fenômeno, isto é, 

levantar os elementos ou características que pertencem a todos os fenômenos e 

participam de todas as experiências‖ (Santaella, 1985, p.42). 
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Peirce elegeu três faculdades necessárias ao homem para a observação e 

compreensão dos fenômenos, que captaremos pela seguinte questão levantada por 

Peirce: 

―Se através da simples contemplação de uma cognição, 

independentemente de qualquer conhecimento anterior e sem 

raciocinar a partir de signos, estamos corretamente capacitados a 

julgar se essa cognição foi determinada por uma cognição prévia 

ou se se refere imediatamente a seu objeto.‖ (Peirce, 1977, p.241) 

 

As três faculdades são a contemplação, a distinção e o julgamento. A partir 

dessas três faculdades chegamos às categorias que foram apresentadas por Peirce em 

1867 e denominadas primeiramente como qualidade, relação e representação, 

substituídas posteriormente por qualidade, reação e mediação. Finalmente, as três 

categorias foram novamente batizadas dezoito anos depois, por Peirce, de primeiridade, 

secundidade e terceiridade.  

As idéias de primeiridade estão ligadas às noções de qualidade, possibilidade, 

consciência imediata. ―Nessa medida, o primeiro (primeiridade) é presente e imediato, 

de modo a não ser segundo para uma representação‖ (Santaella, 1985, p.59). Para Peirce 

é ―aquilo que é sem referência a qualquer outra coisa dentro dele, ou fora dele, 

independentemente de toda a força e de toda razão‖ (Peirce, 1977, p.24).  

As idéias de secundidade estão ligadas às noções de existência, incompletude, 

ação e reação. É ―um mundo real, reativo, um mundo sensual, independente do 

pensamento e, no entanto, pensável, que se caracteriza pela secundidade‖ (Santaella, 

1985, p.62). Santaella ainda afirma que ―Secundidade é aquilo que dá à experiência seu 

caráter factual, de luta e confronto. Ação e reação ainda em nível de binariedade pura, 

sem o governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou lei‖ (Santaella, 

1985, p.67). 

As idéias de terceiridade estão ligadas a noções de generalização, convenção, 

representação, norma e lei. ―Aqui somos capazes de exprimir a síntese dos dois fatos em 

um (primeiridade e secundidade), porque um caráter triplo envolve a concepção de 

síntese‖ (Peirce, 1977, p.11/ CP 371). Percebemos, dessa maneira, que a síntese é uma 

preocupação comum tanto a Peirce como a Panofsky.  

Se traçarmos um paralelo da obra de Peirce e Panofsky, encontraremos em Kant 

uma origem comum de suas idéias. Na obra Significado nas Artes Visuais (1976), 

Panofsky faz referência às teorias de Kant em relação a seu ―conceito de humanitas‖ 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

768 

 

(Panofsky, 1976, p.20). Já Peirce diz, referindo-se ao filósofo alemão: ―Foi Kant, o rei 

do pensamento moderno quem primeiro observou a existência, na lógica analítica, das 

distinções tricotômicas ou tripartidas‖ (Peirce, 1977, p.9/ CP 369).  

Tanto Peirce como Panofsky parecem compartilhar a opinião de que: 

 

 ―(...) a conclusão mais significativa que Kant tira disso (as 

representações de espaço e de tempo e as categorias do 

entendimento) é a que a realidade não se mostra ao homem 

assim como ela é em si mesma, mas somente como ela lhe 

aparece em razão de sua específica faculdade cognitiva. Nós não 

apreendemos as coisas em si, mas somente as coisas enquanto 

fenômenos‖ (Weischedel, 1999, p.209). 

 

Além de Kant, Panofsky relacionou suas teorias com as idéias de Peirce, das 

quais podemos perceber influências durante o desenvolvimento de seus argumentos. 

Quando Panofsky afirma que ―quanto mais a proporção de ênfase na idéia e forma se 

aproxima de um estado de equilíbrio, mais eloqüentemente a obra revelará o que se 

chama conteúdo‖ (Panofsky, 1976, p.33), o estudioso utiliza-se de um conceito de 

semiótica, em que ―conteúdo, em oposição a tema, pode ser descrito nas palavras de 

Peirce como aquilo que a obra denuncia, mas não ostenta‖ (Panofsky, 1976, p.33). Estas 

relações são claramente explicadas quando analisamos os fenômenos à luz das 

categorias universais de qualidade, existência e representação. 

Dentro da comparação das duas teorias, a semiótica de Peirce e a iconologia de 

Panofsky observam-se claramente as semelhanças entre ambas: 

A primeiridade, sendo dominada pelas operações analógicas e pelas noções de 

qualidade, está diretamente relacionada com o significado primário e a identificação das 

formas puras.  

A secundidade, sendo dominada por uma mescla de processos analógicos e de 

contigüidade e pelas noções de existência e relação, está ligada ao significado 

secundário ou convencional, onde os motivos artísticos, as qualidades, são relacionados 

com os assuntos e conceitos.  

A terceiridade, sendo dominada pelas operações de contigüidade e pelas noções 

de representação e convenção, está relacionada com o significado intrínseco ou 

conteúdo e o entendimento das relações das qualidades com os motivos artísticos, 

revelando as características sociais e culturais de um determinado período.  
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Enfim, na análise de Panofsky encontramos, na divisão dos três significados, noções 

semelhantes às categorias universais de Peirce, demonstrando, assim, a adequação do 

método da iconologia à semiótica peirceana. Ao que parece, o teórico alemão, baseado 

em um pensamento tricotômico, que poderia ser a arquitetura filosófica peirceana, 

construiu um sistema de análise das obras de artes visuais. Esse mecanismo de leitura 

dos significados das artes, dividido hierarquicamente em três categorias - a eleição das 

formas puras (qualidades das obras); relação das formas puras com os textos que 

possam esclarecer seus significados; e mediação das formas puras com a relação entre 

os textos utilizados para descobrir seu valor simbólico - caracteriza algo bem 

semelhante à teoria dos signos de Peirce, pois ―a iconologia tem objetivos comuns aos 

da semiótica da arte, ou seja, o interesse na dimensão semântica da arte‖ (Santaella, 

1999, p.98), o que seria suficiente para diagnosticá-la como uma semiótica das artes 

visuais.  

Munidos com esse método semiótico-iconológico, pretendemos compreender o 

processo de citação dos símbolos nas representações do claustro, levando em 

consideração as influências culturais que dominavam a imaginação dos artistas e 

intelectuais do período da criação, a estrutura comum aos processos criativos e uma 

comparação iconográfica entre obras da mesma época. Ou seja, os limites dessa 

dissertação avançam até o momento em que foi terminada a pintura dos azulejos, 

iniciando a busca das influências simbólicas das representações do claustro, 

principalmente na Idade Média e Renascimento. Entendendo que o fenômeno ocorrido 

com os símbolos que ilustram o claustro seja um processo de acumulação, estaremos 

revelando a herança e as semelhanças das representações dos painéis do claustro com a 

arte e as idéias desenvolvidas no período. 

 

Azulejos do Claustro 

 

 Em 1738, segundo o Livro dos Guardiões, escrito por frei Gervázio, “se deo 

princípio ao Claustro” (Sinzig, 1953, p.189). E “se concluhio” (Sinzig, 1953, p.189) 

em 1749, descrito por frei Manoel de Jesus.  

 

 ―Trinta e seis arcos, nove por cada lanço (...) com 

desoito palmos de vão, que dividem trinta e duas columnas de 
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pedra inteira com dez palmos de alto (...) e forma com tudo 

isso, e pelo espaço huã alegre, e vistoza perspectiva aos que 

vem de fóra, e entrão pela portaria, e ainda aos que dentro 

vivem; e podem tãobem com o seo honesto, e recolhido 

passeyo divertir alguãs vezes as payxões cazeyras‖ (Sinzig, 

1953, p.189). 

 

 Provavelmente, os azulejos que recobrem o claustro foram assentados entre os 

anos de 1743 e 1748. Não se sabe ao certo qual artista português teria realizado a 

confecção dos azulejos do claustro, sabe-se apenas que, segundo o Livro dos guardiões, 

foram encomendadas “as paredes de paynéis de azulejos da nova fábrica” (Sinzig, 

1953, p.189).  

Atribui-se a obra a Bartolomeu Antunes, pois o mesmo teria deixado, em 1737, 

seu nome gravado nos azulejos adquiridos para a capela-mor da igreja de São Francisco. 

Mas, se levarmos em consideração o que escreve Santos Simões (Simões, 1965, p.32), 

foi nesse período que nasceram as oficinas autônomas (1725-1755). Devido ao gosto 

pela azulejaria ter se enraizado, tanto em Portugal, quanto no Brasil colonial, aumentou 

demais as encomendas, o que obrigou os artistas portugueses a reorganizarem a sua 

produção, para atender à demanda.  

 Outro fato comum ao período da produção dos azulejos do claustro era a 

adaptação de imagens criadas por outros artistas. Ou seja, ―como de costume, também o 

azulejador do convento de São Francisco da Baía não creou desenhos originais mas 

reproduziu trabalhos alheios‖ (Sinzig, 1953, p.170). Ou seja, os pintores de azulejos 

portugueses adquiriam estampas e as reproduziam nos painéis. Provavelmente, a própria 

imigração de ceramistas do Flandres influenciou essa tendência de imitar os gravadores 

holandeses. Processo que não foi exclusivo nem da produção dos azulejos, nem dos 

painéis do claustro de São Francisco.  

Com os painéis do claustro não ocorreu de forma diferente. Os artistas 

portugueses, além de se basearem nas gravuras holandesas para formar as pinturas 

monocromáticas dos painéis do claustro de São Francisco, adaptaram essas 

composições.  

―Sendo de proveniência portuguesa, como seguramente se sabe, 

os painéis do claustro de São Francisco vieram atestar que o 
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recurso à inspiração em obra alheia era prática costumeira e 

legítima fora do Brasil... (Machado, 1973, p. 226). 

 

 Acrescentaram às gravuras maneiristas, ao pintá-las nos painéis, molduras 

totalmente inspirada nas formas barrocas. Bem como reorganizaram as formas da 

composição original, ao passá-las de uma composição predominantemente vertical, para 

uma horizontal, ―...como reconheceremos a sabedoria da redistribuição das figuras para 

rearrumá-las num quadro dominantemente horizontal...‖ (Machado, 1973, p. 226). 

Deve-se esclarecer um fato importante: esse ato de tomar como referência outras 

representações não é exclusividade dos artistas portugueses. Esses apenas mantinham 

uma tradição artística comum, anterior ao renascimento: a utilização de verdadeiros 

compêndios de formas de representação de atributos abstratos, como a Sabedoria ou a 

Força. Desses tratados, o mais famoso é a Iconologia (1593), de Cesário Ripa (1560–

1623).  

 ―não se estabelecera aquele horror ao plagiato destinado a 

transformar-se numa das cabeças-de-turco da crítica do século 

passado e, ainda, do atual, que ambos cederam ao exagero 

personalista da estética romântica para a qual a obra-de-arte, 

digna do nome, só era a nascida dos impulsos interiores do 

criador original‖ (Machado, 1973, p. 241). 

 

Dos Painéis 

 

Cada painel do claustro tem, segundo Santos Simões, aproximadamente ―18 de 

alto na fiada central‖ e entre ―16 a 24 azulejos de largo‖ (Simões, 1965, p.129). Como 

podemos perceber, se imaginarmos que temos 37 painéis no claustro, a 

monumentalidade dessa obra reflete bem o gosto barroco, que, segundo Wölfflin, ―só 

pode se manifestar através do grande e a arquitetura religiosa é o lugar onde encontra 

total satisfação, onde pode fundir-se no infinito, dissolver-se no sentimento do poder 

superior e no sentimento do inconcebível‖ (Wölfflin, 1989, p.99). O fato de que cada 

peça das centenas que formam os painéis foi fabricada e trazida de Portugal, aumenta a 

nossa surpresa e expressa ainda melhor o sentimento barroco. 

 O painel é formado por um desenho central de estilo maneirista. Considera-se o 

maneirismo um estilo de transição entre o renascentista e o barroco, deixando 

transparecer na produção artística do período semelhanças com ambos. São 

características do estilo maneirista, a libertação das normas rígidas de harmonia e 
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equilíbrio utilizadas no Renascimento e a busca em expressar mais movimento e 

sinuosidade na composição; qualidades típicas do barroco. Contudo, a iluminação das 

obras não demonstra a clareza relativa do barroco, mas a clareza absoluta renascentista. 

Há uma predominância do desenho sobre a pintura, do linear sobre o pictórico e sua 

sinuosidade é bem menos convulsiva do que os exageros barrocos. Esses fatores 

possibilitam caracterizar o Maneirismo como movimento de transição. 

O enquadramento dos painéis se dá por meio de uma moldura de estilo barroco, 

aonde encontramos folhas de acanto, arranjos florais, conchas, cartelas, colunas, 

cupidos, volutas e outros elementos da tradição clássica. Acima, em um brasão 

desenhado na moldura, temos vários dizeres moralizantes, as epígrafes, retiradas dos 

textos do poeta latino Quintus Horácio Flaccus, que viveu por volta de 65 a.C a 8 a.C.  

Nas epígrafes, a utilização dos dizeres do poeta latino, ligado às tradições pagãs, 

justifica-se, segundo frei Fragoso, pelo fato de Horácio ter sido influenciado pela 

filosofia estóica, fundada por Zenon, em fins do século IV a.C. (Fragoso, s/d, p.3).  

Vejamos por exemplo a epígrafe do painel: In Medio Consistit Virtus. 

Traduzindo temos que a virtude está no meio, ou melhor, dizendo, na virtude está o 

equilíbrio, um tema essencialmente clássico, o qual pode ser adaptado imediatamente ao 

ideal cristão.  

 

 

Da Simbologia do Claustro 
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A construção da iconografia simbólica, utilizada nos azulejos do claustro de São 

Francisco, teve raízes muito antigas; são anteriores mesmo às gravuras do holandês Otto 

Van Veen; nasceram na imaginação coletiva de uma população e foram filtradas para a 

expressividade pelas composições dos artistas da época. Nos painéis perceberemos as 

influências do Maneirismo, do neoplatonismo, da alquimia, da Iconologia de Cesário 

Ripa e todas as facetas culturais que transbordam na intelectualidade da época. 

Localizando a confluência da pluralidade imagética do período, não pretendemos 

desvendar a mensagem, ou a carga simbólica que ultrapassa os limites das intenções 

religiosas; mas sim localizar a sua herança simbólica.  

 

Da Iconologia de Cesário Ripa 

 

 O trabalho de Ripa influenciou muitos artistas da época, o que levou ao 

aparecerecimento de muitas representações semelhantes às suas descrições, coincidindo 

as imagens e personificações. A difusão dessas representações, como não poderia deixar 

de ser, influenciou também Otto Van Veen. Percebemos isso mais claramente ao 

compararmos as criações de Ripa com as gravuras de Otto Van Veen e com as 

representações do claustro.  

 Quando, em 1593, Cesário Ripa publicou a primeira edição, ainda não ilustrada, 

de seu livro Iconologia, o texto continha uma descrição detalhada da representação de 

sentimentos abstratos como a Verdade, o Ódio ou a Força. A estrutura de composição 

criada por Ripa é semelhante à construção das gravuras de Otto Van Veen e, 

conseqüentemente, à figuração adaptada pelos artistas portugueses, para os painéis de 

azulejos.  

 A estrutura narrativa comum às descrições de Ripa, como já citei, é a 

personificação em si e o fato. A personificação trata de descrever verbalmente um 

sentimento abstrato, dando-lhe características humanas. Como exemplo a Fé: 

 

 ―The personification of Faith is a woman dressed in white 

and wearing a helmet, who stands on a low pedestal and 
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reads a book held in one hand. In her other hand she holds a 

heart bearing a lighted candle. Next to her a putto holds a 

large cross and a chalice, topped with the Host, which bears 

the image of the Lamb of God. At her feet lies the 

Decalogue‖ (Maser, 1971, p. 84).  

 

Já o fato trata de uma história já existente na literatura antiga (mitologia, Bíblia), 

que exemplifique com ações ―reais‖ as qualidades daquela personificação. No caso da 

Fé, o fato se refere a uma ação ocorrida no livro do Gênesis, capítulo 22. 

 

“In the background is the wellknown scene from the Old 

Testament which was considered an allusion to God’s sacrifice 

of His own Son on the Cross; Abraham about to Sacrifice his 

son Isaac at God’s command. The angel stops his hand, for his 

faith has been tested, and a ram is substituted for the boy” 

(Maser, 1971, p. 84). 

 

Quando comparamos as descrições feitas por Ripa, a ilustração feita por Eichler, 

às gravuras de Otto Van Veen e as adaptações feitas pelos artífices portugueses é que 

nos damos conta dessa rede intrincada de representações, a qual atingia os mais 

distantes lugares. Neste item iremos comparar apenas o painel denominado Grande 

Malum Invidia. 
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No painel de azulejos que sustenta a epígrafe Grande Malum Invidia - A Inveja 

é um grande mal (retirada do livro 1, epístola 2 do poeta latino Horácio), temos a 

personificação da Inveja como sendo uma Megera - entidade da mitologia grega que 

tinha ao invés dos cabelos, serpentes venenosas. Vemos também um cão magro - um 

dos símbolos da sociedade secreta denominada Rosacruz: ―un perro hambriento‖ 

(Hartmann, 1977, p.132) - representando a baixeza. E observamos também um bode 

sob um rochedo, simbolizando a luxúria. No painel, a Inveja se alimenta de seu próprio 

veneno, pois está devorando seu coração. Em segundo plano temos a representação do 

fato. Uma multidão atirando um homem dentro de um touro, que está sendo aquecido 

por uma fogueira. A história que representa o fato nesse painel se refere à lenda do 

touro de Phalaris. Phalaris era o cruel tirano que governava Agrigento. Por sua 

ordem, o escultor Perillo construiu um touro de bronze, o qual aquecia para torturar 

seus adversários. Conta o mito que o próprio escultor foi vítima de sua criação. 

Quando Telêmaco destronou Phalaris, o governante foi levado por uma multidão para 

sofrer as mesmas torturas que infringiu a muitos dos seus súditos, sendo atirado dentro 

do touro. 

Se compararmos o painel de azulejos do claustro com a gravura de Otto Van 

Veen, veremos que as cenas são idênticas, modificando-se apenas a inserção da 

moldura, o aparecimento de novos elementos (como a vegetação e a composição da 

cena, que no painel é predominantemente horizontal, enquanto na gravura é vertical).  
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Agora, se colocarmos lado a lado a descrição feita por Cesário Ripa, à 

representação criada por Eichler e a figuração do painel, descobriremos outras fortes 

semelhanças. Para Ripa, a Inveja se descreve assim: 

 

―The personification of Envy is an aged and very ugly woman 

sitting half nude, before a cave. Her shriveled breasts are 

exposed; she is livid in color and has snakes instead of hair. 

She eats a human heart, while resting her hand on a hydra, and 

a lean and hungry-looking dog watches nearby‖ (Maser, 1971, 

p.57). 

 

Como podemos perceber a semelhança entre a personificação da Inveja criada 

por Ripa e a figurada por Otto Van Veen e Eichler é muito grande, o que comprova 

haver uma troca de referências durante o período. Contudo, o fato ligado à Inveja de 

Ripa não coincide com o fato de Otto Van Veen. Pois o fato de Van Veen esta ligado à 
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lenda do touro de Phalaris, já o fato citado por Ripa e desenhado por Eichler está 

relacionado à história do livro do Gênesis, no Velho Testamento, da vida de José, que 

por inveja de seus irmãos mais velhos foi vendido como escravo e levado para o Egito. 

No entanto, encontramos mais à frente, no livro de Ripa, a solução do problema. 

Otto Van Veen trocou o fato da personificação da Inveja, pelo fato da personificação da 

Crueldade, a qual cita a lenda do touro de Phalaris. Então, na gravura de Van Veen e 

nos painéis de azulejos, encontramos a mistura da personificação da Inveja, com o fato 

da Crueldade, ambos criados por Cesário Ripa. 

 

  

 

Torna-se evidente a influência da Iconologia de Cesário Ripa nas obras de Otto 

Van Veen e, conseqüentemente, nos painéis de azulejaria portuguesa adaptados das 

gravuras do pintor holandês, como queríamos provar. Nos próximos itens 

continuaremos a síntese do conhecimento formal da iconografia dos azulejos e os seus 

conteúdos. 
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Conclusão 

 

 Levando-se em consideração a arte como forma de expressão e comunicação 

humana, reconhecemos nela, de forma natural, seus códigos e linguagens próprias. A 

partir dessas convenções e regras; que partem de questões culturais e sociais 

determinadas por época, região, ou outros fatores, podemos encontrar diversas 

particularidades. No caso das artes plásticas somos capazes de perceber as estruturas de 

organização do pensamento e da linguagem utilizadas pelo homem, reconhecendo 

facilmente a qual período pertence à obra. Ou seja, diante de um signo qualquer, que se 

sobressai em nossa percepção, ocorre sempre uma ação interpretativa que se interpõe 

―entre a consciência e o que é percebido‖ (Santaella, 1983, p.68). Essa ação nos faz 

reconhecer as diferentes tendências que as artes ou outras formas de comunicação 

apresentam. 

Assim, diante do objeto que nos saltou aos sentidos, à percepção, o painel de 

azulejos do claustro da igreja de São Francisco da Bahia, buscou-se entender a relação 

simbólica das representações iconográficas encontradas no painel, Grande Malum 

Invídia, entre sua origem pagã - com influências da mitologia grega, da alquimia ou 

ciências herméticas, dos ideais da Academia Neoplatônica, do livro de iconologia de 

Cesário Ripa – e sua função religiosa de meditação quanto aos ideais cristãos.  
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Abrindo os primeiros livros impressos: algumas considerações sobre cor e forma 
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Resumo 

 

No decorrer século XV a tipografia passou a ser usada na Europa e com ela foram 

produzidos os primeiros livros impressos ilustrados com xilogravuras. 

Escolhemos dois livros impressos, ricamente ilustrados com a técnica de reprodução 

xilográfica: o Liber Chronicarum de 1493 do autor Hartmann Schedel
284

 e o Liber de 

arte distillandi... de Hieronymus Brunschwig publicado pela primeira vez em 1500
285

. 

Analisamos no primeiro livro as relações imagem-texto, e verificamos que as ilustrações 

coloridas à mão seguem os padrões dos manuscritos iluminados; no segundo, também 

enfocando as relações imagem-texto, analisamos o afastamento do modelo ditado pelos 

manuscritos e a construção de novas formas de leitura favorecidas pelo livro impresso. 

 

Palavras-chave 

Destilação; Incunábulo; Tipografia; Xilogravura. 

 

  

Reprodução da imagem: a xilogravura 

 

Não se sabe ao certo quando a xilogravura começou a ser praticada, mas, é 

possivelmente  ― o veículo mais antigo gerador de imagens e que deu origem a todo o 

processo multiplicador hoje existente no campo da impressão‖(MARTINS,1987, p.30). 

O conhecimento mais antigo da xilogravura impressa sobre papel, encontra-se em um 

exemplar  ilustrado de oração budista, na China, por volta de 868 d.C. Acredita-se que 

antes dessa data a Índia já usava a técnica para estampar tecidos.  

Etimologicamente a palavra xilografia é composta por xilon e por grafó ambas 

de origem grega. Xilon significa madeira e grafó , gravar ou escrever . 

A técnica chega à Europa,  por volta do inicio do século XIV onde observamos 

desenhos figurativos estampados em tecidos e jogos de cartas  de baralho xilografados.  
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As origens da impressão com blocos de madeira na Europa estão envoltas 

em mistério. Depois que as Cruzadas abriram a Europa a influencia 

oriental, a impressão em relevo chegou na trilha do papel. Baralhos e 

estampas de imagens religiosas foram as manifestações iniciais 

(MEGGS, 2009, p.91). 

 

Nesse período são editados livros xilográficos nos quais toda a produção, 

imagem e um pequeno texto, são esculpidos lado a lado na mesma matriz de madeira. 

Esses livros de baixo custo, dirigidos a um público pouco letrado ou mesmo analfabeto, 

eram, em geral, vendidos em feiras e traziam temas  geralmente religiosos.Também com 

esse formato foram produzidas gravuras soltas, trazendo imagens de santos e  paisagens, 

que os visitantes das feiras poderiam levar como recordação (IVINS, 1975). 

Com a generalização do uso dos tipos móveis na Europa, as xilogravuras 

passaram a participar nas ilustrações dos livros impressos. Existem controvérsias sobre 

o primeiro livro impresso a se valer da técnica xilográfica para a reprodução das 

imagens. Segundo Ivins (1975, p.42) teria sido o livro Edelstein de Ulrich Boner, 

impresso em Bamberg por Ultrich Pfister em 1461. Já para Meggs (2009, p.107),  o 

livro seria  Der  Ackerman aus Bohmen de  Johannes von Tepl, publicado em 1460 pelo 

mesmo Pfister . Não podemos destacar os primeiros  ou os pais em processos  que  pela 

sua natureza foram aparecendo em muitos lugares ao mesmo tempo, o  que temos certo 

é que com a produção mais quantitativa do livro impresso a imagem que antes era feita 

manualmente, a iluminura,  também deveria ser produzida com mais rapidez, nesse 

sentido  o uso da xilogravura  foi adotado em meados do século XV como técnica de 

reprodução da imagem dentro dos livros.  
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Manuscrito e tipografia: uma passagem longa e 

branda. 

 

Ao contrário do que afirmam alguns estudiosos 

atuais, a difusão do livro impresso na Europa não foi tão 

drástica quanto se poderia pensar (EISENTEIN,1979). 

De fato, não parece ter existido uma ruptura com o 

manuscrito e, de  inicio, os livros impressos procuravam imitar os manuscritos 

(BUHLER,1977) . 

 

Evidência das estreitas relações entre as formas impressa e manuscrita de 

reprodução de textos é que as diferentes técnicas de gravura, impressão, 

iluminura e rubrica foram indistintamente utilizadas na ornamentação e na 

ilustração, tanto de livros impressos, quanto de manuscritos (BELTRAN, 2000, 

P.27). 

 

 

 A caligrafia feita por escribas experientes foi imitada  no tipo móvel, o que 

chegava a confundir o leitor. Já as imagens que nos manuscritos eram as iluminuras, 

pintadas uma a uma primorosamente, no livro tipográfico foram substituídas por 

xilogravuras que poderiam ser posteriormente coloridas dentro do contorno das linhas 

impressas, ou seja, iluminadas uma a uma. Isso tornava a edição mais cara, porém, mais 

parecida com o manuscrito. É interessante observar que na mesma edição de um livro 

alguns exemplares que chegaram aos nossos dias  apresentam imagens  coloridas 

(iluminadas), enquanto que outros não. Isso indica que a pintura das imagens era feita 

por encomenda após a impressão. 

 No Liber Chronicarum a proximidade visual das imagens impressas e 

iluminadas  como as iluminuras dos manuscritos é muito grande, chamando a atenção o 

modo com que as imagens invadem o texto e emolduram as páginas tentando ser livres 

como na pintura dos manuscritos. Sabendo da dificuldade de fazer uma matriz em 

madeira com tantos detalhes e de ajustá-la com os tipos móveis para a impressão vemos 

o quão complexa deve ter sido a fatura das ilustrações do Liber Chronicarum.  

 No processo de gravura colorida cada cor necessitaria de uma matriz ( bloco de 

madeira) que deve ser colocada na prensa cuidadosamente para não haver erros de 

registro, uma dificuldade técnica  muito grande. Assim, colorir a mão foi uma boa saída 

O gravador de madeira-

gravura 

de  Jost Amman 
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para imitar o efeito visual das iluminuras, como mostram os fólios reproduzidos a 

seguir. 

 

 

A produção tipográfica que foi adaptando a passagem do manual para o 

impresso e os primeiro livros produzidos com essa técnica  , apenas nesse período do 

século XV, chamou-se incunábulo da  palavra latina incunabula  que significa ―berço‖. 

Foi no século XVII que historiadores começaram a utilizar esse termo para designar os 

livros impressos desde Gutenberg até o término  do século XV, sendo uma data 

arbitrária  (MEGGS, 2009, p.105). 

 Os incunábulos foram os livros impressos que mais se aproximaram dos 

manuscritos tanto em forma como em cor, também  vamos notar no Liber de Arte 

Distillandi de Hieronymus Brunschwig de 1500, o amadurecimento da impressa e de 

sua formação estética   ―começou a ser rompido as relações com os manuscritos através 

de introduções de modificações que levaram o livro impresso a adquirir seu aspecto 

próprio‖ (BELTRAN, 2009, p.27). 

 

O livro Liber Chronicarum de 1493 conhecido também por Crônica de  

Nuremberg é um incunábulo , este livro  foi escrito em duas versões, latim e em alemão, 

do autor Dr. Hartmann Schedel projeto ambicioso e de fôlego que procurou nesse livro 

tratar de diversos assuntos desde a criação do mundo até os dias em que foi finalizado . 

 

   Detalhe, São Miguel e o dragão – 1548 – manuscrito                     Pagina impressa do 

Líber Chronicarum  1493 
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Foi impresso por Anton Koberger (c.1440-1513) proprietário de importante casa 

editorial germânica. 

A Crônica de Nuremberg é constituída por 600 páginas adornadas com 1809 

xilogravuras. Segundo Meggs, muitas imagens foram repetidas no livro sendo que 

foram feitas apenas 645 matrizes diferentes. Assim, por exemplo, de acordo com o 

mesmo estudioso, 598 retratos de papas, reis e outros personagens foram impressos a 

partir de apenas 96 matrizes de madeira. (MEGGS, 2009, p 110). 

 Os ilustradores Michael Wolgemuth e seu enteado Wilhelm Pleydenwurff 

usaram muita imaginação na concepção das imagens e o empenho de expressar  toda a  

história da criação. Também estavam incumbidos de criar amostras, manuscritos, 

gravar, corrigir e preparar as matrizes para a impressão. Outros artistas participaram dos  

croquis e vários escribas, comparando o original com o impresso podemos notar a 

preocupação com a  diagramação, o texto manuscrito tem a mesma contagem de 

caracteres que a linha de tipos para garantir uma conversão impressa precisa. 

  

È interessante notarmos como o ilustrador usou um recurso empregado em 

manuscritos, onde para a criação do layout , um estudo era feito manualmente   

definindo a diagramação e ilustração, neste caso, para orientar a impressão tipográfica.  

Nota-se que alterações eram feitas  na composição final em relação ao original.   

                                                                                                                                                                                

 

 

              Manuscrito do Líber Chronicarum                                                     Página do 

livro impresso 
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A página de rosto  do índice  é uma  xilogravura de 

caligrafia, mais uma vez recurso visual  para se 

aproximar aos manuscritos,   em página inteira  

atribuída a   George Alt (c.1450-1510), ―escriba que 

ajudou Hartmann Schedel no desenho de letras da 

amostra em latim e que traduziu o manuscrito do 

latim para o alemão para essa edição‖ (MEGGS, 

2009, p.112) . 

Folheando o livro observamos que não existe a 

monotonia visual ditada por um padrão editorial. Ao 

contrário, a cada momento as imagens nos 

surpreendem, por sua relação ao mesmo tempo 

complexa e  harmônica com o texto, como pode ser notado nos fólios reproduzidos a 

seguir. 

Na seqüência mostraremos  como visualmente a composição ilustrada do Liber 

Chronicarum  se relaciona com as iluminuras.  

 

 
   MANUSCRITOS:     Hours of Catherine of Cleves, c. 1440                   Livro das 

horas 

 

 

 

 

Fig. 3 Página de rosto 
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Páginas do Liber Chronicarum 

 

 

No índice, logo nas primeiras páginas encontramos uma construção em 

retângulo, com duas colunas simétricas, muitas com letras capitulares  próximas ao 

manuscrito. 

 

 

                                            Texto  manuscrito                                                                          

Texto impresso 

É importante salientar que neste período, mesmo com uma maior difusão do 

livro, muitas pessoas ainda não sabiam ler, e os editores  não querendo perder esse 

público, decidiam por livros com muitas ilustrações. 
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A difusão dos livros ilustrados, uma iniciativa dos editores em busca de 

novos mercados, contribuiu para a formação de uma nova gama de 

leitores que, mesmo analfabetos ou semi-analfabetos, poderiam 

compreender o texto acompanhando as ilustrações. Por isso, 

particularmente os humanistas desprezavam os livros ilustrados, 

preferindo edições latinas impressas em tipos romanos ( BELTRAN, 

2000, p.31). 

 

Assim, seria possível supor que a Crônica de Nuremberg seria dirigida a esse 

público mais amplo e inculto. Entretanto, sua aproximação com o manuscrito projetada 

deliberadamente pelo editor, indicaria exatamente o contrário. A Crônica de Nuremberg 

poderia ter como objetivo valorizar o próprio livro impresso, mostrando seu potencial 

de substituir o manuscrito, mantendo a elegância e o requinte, inclusive nas imagens, o 

que favoreceria a aceitação dos produtos das primeiras prensas européias. 

 De fato, como já mencionado, a aceitação do livro impresso na Europa do século 

XV não foi imediata, nem tampouco consensual. Muitos proprietários de bibliotecas 

decidiram por não introduzir livros impressos em seus acervos. Um dos motivos para 

isso seria a pouca elegância dos livros produzidos pela ―arte de escrever 

artificialmente‖, como era então conhecida a arte de imprimir. 

 

Brunschwig's Liber de Arte 
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Por outro lado, a generalização do uso das 

prensas na Europa foi muito bem recebida e as novas 

possibilidades dos livros impressos foram exploradas 

por aqueles que, no ambiente de mudança social, 

econômica e cultural que a Europa vivia naquele 

período, defendiam a divulgação dos conhecimentos 

e a reconsideração das artes mecânicas. Tal foi o 

caso dos autores de livros de destilação e de tratados 

de mineração e metalurgia que tiveram várias 

edições, especialmente durante o século XVI 

(BELTRAN, 2000a,2000b, 2009). 

Trataremos aqui especificamente do Liber de arte distillandi..., escrito pelo 

cirurgião Hieronymus Brunschwig e publicado pela primeira vez em 1500 em 

Estrasburgo, pelo então famoso editor germânico Johanis Gruninger.
286

  Pela data de 

publicação pode-se considerar que sua primeira impressão trata-se de um incunábulo. 

Entretanto, como já analisado em outro trabalho (BELTRAN, 2000), o Liber de arte 

distillandi.. foi republicado mais de cinqüenta vezes até o início do século XVII. 

 

Como no livro das Crônicas de Nuremberg  também podemos encontrar volumes 

iluminados ou não, a cor novamente entra como fator optativo. 

                                                 
286

 Estrasburgo pertenceu às terras germânicas até o final da segunda grande guerra, 

quando foi anexada à França. 

Distillandi 

 de Compositis (1512) 
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Por esse grande número de edições pode-se considerar que foi uma obra de 

grande sucesso naquela época. E tal sucesso não foi à toa. De fato, em suas páginas o 

leitor encontrava descrições de materiais curativos, bem como as formas de submetê-los 

ao processo de destilação de modo a obter poderosas ―águas curativas‖ que continham 

apenas as partes mais puras e sutis do material de partida. Assim, nesse livro, H. 

Brunschwig divulgava conhecimentos sobre o preparo de remédios a um público que 

poderia abranger tanto leitores cultos, quanto pessoas pouco letradas ou mesmo 

analfabetas. Graças às inúmeras imagens apresentadas ao longo de todo o seu livro, 

Brunchwig acreditava que, além de ―festa para os olhos [as imagens] são auxílio para 

aqueles que não sabem ler ou escrever‖(BELTRAN,2000). 
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Ao contrário das características das imagens e das relações imagem-texto do 

Liber Chronicarum, as quais, como já comentamos, faziam aproximar o livro impresso 

do manuscrito, no Liber de arte distillandi... tanto as imagens quanto as relações 

imagem-texto levam ao estabelecimento de uma nova forma de leitura. Assim, como 

pode ser observado nos fólios reproduzidos a seguir, as imagens acompanham o texto, 

lado a lado, sem mescla, como no Liber Chronicarum. Isso permitiria que o público 

pouco letrado pudesse relacionar a imagem ao que estaria escrito no texto. Além disso, a 

repetição das mesmas imagens ao longo do texto, o que se dá principalmente com as 

imagens de aparatos destilatórios, conduziria a ―leitura visual‖do livro, permitindo 

relacionar as operações que deviam ser realizadas com os materiais curativos 

mencionados no texto. 
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Quatro fólios diferentes reutilizando  matrizes  e anexando outros blocos, como 

um quebra cabeças,   para formar novas imagens 

 

 

Assim, com base na análise desses dois importantes livros publicados pelas 

primeiras prensas germânicas, pode-se considerar que as imagens em sua relação com o 

texto, bem como suas cores, foram empregadas tanto com a intenção de dar 

continuidade à tradição dos manuscritos, quanto para possibilitar novas formas de 

leitura. 
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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo principal  apontar a importância da imaginação  no 

desenvolvimento  das demais funções superiores, em especial na atividade criativa sob a 

ótica da psicologia sócio-hostórica 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: imaginação, atividade criativa, desenvolvimento cognitivo,  

mediação, desenho. 

 

 

 

É essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de combinar o 

velho de novas maneiras que constitui a base da criação.  

Vygotsky 

 

 

Quando Vygotsky abordou o fenômeno da atividade criativa
290

 e o relacionou com a 

memória, nas crianças, as condições sob as quais ele elaborou suas teorias eram muito 

diversas das atuais no campo da pesquisa. Apesar disso, a concepção de atividade 

criativa traçada por Vygotsky ofereceu uma base fundamental para compreendermos a 

importância  do aspecto histórico-social no desenvolvimento da criatividade.. 

Já na década de 30, Vygotsky questionava a noção comum de que a atividade criativa 

seria um fenômeno raro e natural da essência humana. A atividade criativa, para o autor, 

é um processo presente na realidade cotidiana. Esta atividade obedece, portanto, duas 

formas básicas de construção: a primeira seria a reprodução de fatos anteriormente 

vividos, ligados diretamente à memória; e a segunda, a capacidade que o organismo 

                                                 
287 Trabalho apresentado no I seminário de Pesquisa CCL- Mackenzie – São Paulo, 25 de outubro de 2011. 
288 Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura do Programa de Pós-graduação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – São Paulo, e-mail: mara_santafe@yahoo.com.br. 
289

  Regina Célia Faria Amaro Giora – Mestra e doutora em Psicologia Social, docente do  Programa de Pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do 

grupo de estudo e pesquisa em criatividade e inovação na arte, na ciência e no cotidiano.. e-mail: 

reginagiora@mackenzie.br 
290 No vocabulário russo não existe uma palavra correspondente ao termo criatividade, portanto, usaremos neste 

artigo o termo ―atividade criativa‖ no lugar de criatividade (N.A). 
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humano tem, devido à plasticidade do sistema nervoso e da imaginação
291

, de mudar o 

que foi mantido na memória, criando e desenvolvendo novos hábitos. Vygotsky afirma, 

ainda, que a capacidade criativa está relacionada à habilidade humana de lidar com a 

mudança. 

Em seus estudos sobre a imaginação e a atividade criativa, deixa claro que a atividade 

humana não representa uma reprodução integral do que aconteceu, mas a criação de 

formas ou atividades, originadas de uma segunda classe de atividade ou comportamento 

combinatório. Em outras palavras, o cérebro não é um órgão que só mantém e reproduz 

nossas experiências anteriores, mas que também cria e combina elementos numa nova 

situação e comportamento. E continua,  ―a atividade criativa foca o  futuro, criando-o e 

mudando a visão do presente‖ (VYGOTSKY, 1991). Para Vygotsky, o que diferencia a 

cultura humana do mundo natural é exatamente a atividade criativa, que está 

relacionada com a capacidade de mudança, com a imaginação e com o pensamento. 

No que se refere ao brincar,  escreve o autor ,  ―as maiores aquisições de uma criança 

são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 

ação real e moralidade‖. O brinquedo, entendido como o ato de brincar, para a criança 

pode representar um momento de extrema importância, pois é a ocasião em que ela 

pode representar simbolicamente, aspectos presentes em sua realidade. No ato do 

brincar a criança vivencia e concretiza situações que, geralmente, já viveu ou vive, seja 

em seu contexto social cotidiano seja em sua fantasia volitiva; pois, na infância, a 

imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que se possam caracterizar 

apenas pelo prazer que proporcionam. 

 

Segundo Freud, seria errado supor que a criança não leva esse mundo a 

sério; ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e nela dispõe 

muita emoção. A antítese de brincadeira não é o que é sério, mas o que é 

real. Apesar de toda a emoção com que a criança catexia
292

 seu mundo de 

brinquedo, ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar 

seus objetos e situações imaginárias às coisas visíveis e tangíveis do 

mundo real... (VYGOTSKY, 1999, p.84). 

                                                 
291 Imaginar, do latim imagnari, ―formar uma imagem mental de algo‖, derivado de imago, ―imagem, representação‖, 

da mesma raiz de imitari, ―copiar, fazer semelhante‖. Outro derivado é ―imaginação‖. 
292

 Catexia é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada a ou investida na 

representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa. A libido que foi catexizada perde sua mobilidade original e não 

pode mais mover-se em direção a novos objetos. Está enraizada em qualquer parte da psique que a atraiu e segurou 

(N.A). 
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Vygotsky situa em um nível primário de atividade criativa as brincadeiras que ele 

classifica como imitativas, por meio das quais a criança reproduz boa parte do que vê e 

vive. Os elementos de experiências anteriores, porém, não se reproduzem exatamente 

como teriam ocorrido na realidade; há uma recombinação de elementos que constrói 

uma nova realidade, relacionada às necessidades da criança. Assim, a brincadeira da 

criança não é uma mera reprodução, mas recria novas realidades em resposta às suas 

necessidades. Ao recriar novas realidades, a criança coloca em prática a atividade 

criativa combinatória e, segundo Vygotsky (2009), essa atividade está submetida a uma 

lei que ele considera como a mais importante, a lei da aprendizagem. 

A atividade da imaginação criativa depende prioritariamente da variedade e riqueza das 

experiências prévias. Quanto mais ricas as experiências pessoais, mais material a 

imaginação terá a sua disposição. Eis por que a criança tem menos imaginação do que o 

adulto. 

Outro pressuposto desenvolvido por Vygotsky (2009) é o de que a atividade criativa não 

é um fenômeno catastrófico ou caótico, mas pressupõe elaboração e maturação 

biológica e social, pois a organização do material experienciado é um processo 

complexo. Para o autor, a imaginação relaciona-se a um processo de associação e 

dissociação – habilidade de selecionar diferentes características de um todo complexo. 

Na associação, a criança percebe os fatos como um todo. Na dissociação, ela os divide 

em partes, comparando-as. Assim, algumas dessas partes se mantêm, enquanto outras 

são esquecidas. Essa operação de análise é importante para a ação futura, pois ao 

processo de dissociação segue-se o de mudança, por meio do qual os elementos 

dissociados são internalizados e alterados de acordo com as necessidades e motivações. 

Outro elemento que compõe o processo de atividade criativa é a síntese, ou seja, a união 

de elementos dissociados aos alterados. Um terceiro fator no trabalho da imaginação 

criativa refere-se à capacidade de combinação de diferentes formas, unindo imagens 

subjetivas com ‗saberes‘ objetivos, para, finalmente, materializar a imaginação numa 

forma externa, visível, que corresponde ao produto. Vygotsky (2009) também aponta o 

―coeficiente social‖ como condição básica para a criação humana. Isto é, o individuo só 

cria se tiver condições sociais para criar. Nesses termos, nenhuma criação é 

exclusivamente pessoal. 
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Estritamente relacionada aos processos mentais adquiridos e desenvolvidos no brincar, a 

percepção do mundo à volta da criança revela-se e ganha força, vida. 

 

 No início do desenvolvimento infantil, a percepção está ligada 

imediatamente à motricidade, que constitui apenas um dos momentos do 

processo sensório-motor integral e que, só paulatinamente, com os anos, 

começa a adquirir uma notável independência e a libertar-se dessa 

conexão parcial com a motricidade ―(VYGOTSKY, 1998, p. 27).  

 

 

Ou seja, a percepção do mundo vai-se modificando a partir do momento em que o 

indivíduo exercita suas funções de memória, de linguagem, de afetividade, de 

imaginação; e o conduz, cada vez mais, à independência em relação a seus atos e ao 

mundo ao seu redor. Associada ao desenvolvimento da percepção e como condição 

essencial para o desenvolvimento global da criança, a memória já existe e é bem forte 

desde a mais tenra idade:  

 

Nos primeiros anos de vida, a memória é uma das funções psíquicas 

centrais, em torno da qual se organizam todas as outras funções. A 

análise mostra que o pensamento da criança de pouca idade é fortemente 

determinado por sua memória (VYGOTSKY, 1998, p. 44). 

Em oposição à tendência de supervalorizar a atividade criativa como função isolada, o 

autor deixa claro que o desenvolvimento da atividade criativa não acontece isolado das 

funções psíquicas que se desenvolvem no ciclo de vida da criança. Pelo contrário, ele se 

dá numa relação estreita com outras funções como a imaginação, o pensamento e a 

memória. A fantasia na criança está bastante presa à realidade concreta, ou seja, a 

imaginação da criança diverge muito pouco da realidade. 

Para  Vygotsky, , o processo de criação ocorre quando o sujeito imagina, combina e 

modifica a realidade. Portanto, o ato de criação não se restringe às grandes invenções da 

humanidade ou às obras de arte, mas refere-se à capacidade do homem de imaginar, 

descobrir, combinar e ultrapassar a experiência imediata. Assim, quanto mais ricas as 

experiências que as crianças vivenciam, mais possibilidades elas têm de desenvolver a 

imaginação e a atividade criativa em suas ações. E, quanto mais possibilidades tiverem 
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de desenvolver a imaginação, mais criativas serão em suas ações/interações com a 

realidade. 

A teoria desenvolvida por Vygotsky fundamenta-se no fato de que o aprendizado 

conduz ao desenvolvimento, já que o comportamento humano funciona como uma 

superação/transformação/suscitação constante de aprendizado e desenvolvimento 

durante toda a sua existência; acrescenta que a linguagem, como instrumento social de 

mediação entre eu e o outro, funciona como ponto de partida para o aprendizado e o 

desenvolvimento. Nesse processo de superação e descoberta, perpassado pela 

linguagem, pelo jogo simbólico e as outras funções psicológicas superiores do homem, 

o surgimento de zonas de desenvolvimento são a marca característica do 

desenvolvimento humano. A vida que nos cerca está plena de premissas necessárias 

para criar, e tudo o que vai além da rotina, envolvendo uma partícula mínima de 

novidade, origina-se no processo criador do homem. 

A criatividade está dentro dos indivíduos em todas as situações, pois a inteligência 

humana capta os mais variados estímulos em determinado contexto. Portanto, o homem, 

que é um ser criador por excelência e, logicamente, inserido em determinada sociedade, 

age e reage criativamente em seu cotidiano. A visão de mundo e o potencial criador de 

cada um permitem que ocorra a relação dialética entre fantasia e realidade. 

 

É preciso dizer que quem fantasia não é, de maneira nenhuma, um 

infeliz, mas um insatisfeito. Os desejos não satisfeitos são estímulos 

motivadores da fantasia. Cada fantasia é a realização de um desejo, um 

corretivo a uma realidade não satisfatória (VYGOTSKY, 1999, p85). 

 

A  educação é a influência premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento 

de um organismo. Assim, pensar a educação da criança e do ser humano de modo mais 

amplo é pensar num contexto de possibilidades de interações sociais intersubjetivas, 

estabelecidas ou que se estabelecem num processo de trocas mediadas pelo 

conhecimento, pela cultura e pela história inerentes a todos os seres humanos. 

 

Todo o futuro é alcançado pelo homem com a ajuda da imaginação 

criadora. A orientação para o futuro, o comportamento que se apoia no 
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futuro e dele procede é a função maior da imaginação (SMOLKA, p. 

122).  

 

Outro fator que merece destaque é o papel dado à emoção
293

. Vygotsky, em vários 

momentos de seus estudos, associa o processo de desenvolvimento e comportamento ao 

processo interativo entre o organismo e o meio perpassado pelas emoções. Segundo ele, 

as emoções funcionam como um regulador interno do nosso comportamento e que 

associadas aos estímulos externos podem levar o homem a inibir ou exteriorizar essas 

ou aquelas emoções. Quando associadas ao processo educacional, as emoções têm o 

papel de influenciar todas as formas do comportamento humano. 

Nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela 

ligada a uma emoção. Por isso, se quisermos suscitar no aluno as 

formas de comportamento de que necessitamos teremos sempre 

de nos preocupar com que essas reações deixem um vestígio 

emocional nesse alunado (VYGOTSKY, 2001, p. 143). 

Entendendo o processo de desenvolvimento como profundamente marcado pelo aspecto 

emocional, pode-se salientar que, nesse contexto, a imaginação também possui função 

crucial, tanto no sentido de suscitar novas emoções quanto pelo fato de desencadear 

uma série de fatores novos a cada momento, capazes de fazer com que a criança simule 

vivências que nunca poderão ser efetivamente vividas. Vários momentos da obra 

vygotskyana levam a crer que ele estava certo ao afirmar que ―a formação de uma 

personalidade criadora projetada em direção ao amanhã se faz pela imaginação criadora 

encarnada no presente‖ (VYGOTSKY, 1996, p. 108). 

A imaginação pode ser vista como uma mola propulsora de novos sentimentos que, 

associados à memória, ao pensamento e às emoções, contribuem para que o homem 

deixe sua marca social no mundo. Permitem-lhe desenvolver novas ferramentas sociais, 

tanto para o bem quanto para o mal, mas, acima de tudo, para mostrar seu potencial 

criador, aquele que o distingue dos outros animais; pois o homem é o único animal que 

consegue planejar antes aquilo que colocará em prática depois, ou seja, planeja e 

concretiza seu plano. É na interrogação de um esforço crítico que recria e se reinventa o 
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 A palavra emoção provém do latim emotionem, ―movimento, comoção, ato de mover‖. É derivado tardio de uma 

forma composta de duas palavras latinas: ex, ―fora, para fora‖, e motio, ―movimento, ação‖, ―comoção‖ e ―gesto‖. 

Esta formação latina será tomada como empréstimo por todas as línguas modernas europeias. A primeira 

documentação do francês émotion é de 1538. A do inglês emotion é de 1579. O italiano emozione e a portuguesa 

emoção datam do começo do século XVII. Nas duas primeiras línguas, a acepção mais antiga é a de ―agitação 

popular, desordem‖. Posteriormente, é documentada no sentido de ―agitação da mente ou do espírito‖. 
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passado. O tema em estudo não se esgota aqui, abrindo possibilidades para prosseguir 

em busca do novo pensar com a imaginação criadora. 

Nos escritos de Vygotsky, ele enfoca a imaginação como uma formação 

especificamente humana, intrinsecamente relacionada à atividade criadora do homem e 

destaca a importância da atividade  pedagógico orientada para a experiência estética. O 

autor analisa as relações entre imaginação e realidade e mostra como a imaginação se 

apoia na experiência, como a experiência se apoia na imaginação; como a emoção afeta 

a imaginação e como a imaginação provoca emoções. Argumenta ainda que a 

imaginação, na qualidade da atividade humana afetada pela cultura, pela linguagem, vai 

sendo marcada pela forma racional de pensar, historicamente elaborada (SMOLKA, 

2009). 

A atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da 

experiência anterior da pessoa. essa experiência é que constitui o material com que se 

criam as construções da fantasia. 

Se quisermos criar bases suficientemente sólidas para desenvolver a atividade de 

criação é necessário ampliar as experiências da criança. Quanto mais a criança viu, 

ouviu e vivenciou; quanto maior for a quantidade de elementos da realidade que ele 

dispõe em sua experiência mais significativa e produtiva será a atividade de sua 

imaginação. Com isso temos que os produtos da imaginação consistem de elementos 

modificados e reelaborados da realidade, ou seja, a imaginação tem dependência da 

experiência anterior.  

As imagens da fantasia servem de expressão interna dos nossos sentimentos. Essa 

fantasia guiada pelo fator emocional constituirá o tipo de imaginação mais subjetiva, 

mais interno. A imaginação  tem um aspecto positivo e construtivo. Tendo por base uma 

inadaptação da pessoa, que gera necessidades, sonhos e desejos, a imaginação é o 

principio de todo o novo em toda a vida cultural e a chave que permite ampliar o  

conhecimento. 

Vygotsky se refere a imaginação  como sendo uma ―função vitalmente necessária‖ e de 

enorme complexidade. Segundo ele existem duas concepções de imaginação. Uma que 

entende a imaginação como sendo irreal, aquilo que não se ajusta à realidade e a outra é 

a concepção científica que a psicologia vai nomear como uma atividade criadora e 

construtiva do cérebro humano.  
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Para a psicologia sócio-historica l existe uma atividade conservadora (memória) e uma 

atividade combinatória, criativa, construtiva (a imaginação).  Como a imaginação 

utiliza-se da memória para as suas construções é possível perceber que é essa atividade 

do cérebro que leva o homem a ser capaz de novas criações, construções e descobertas, 

proporcionando assim o seu desenvolvimento e o da sociedade. 

 

No inicio do processo imaginativo temos os dados armazenados na memória 

(experiência). Esses dados associados a elementos retirados da realidade sofrem uma 

reelaboração; recombinação, formando uma nova configuração. 

Partindo de uma perspectiva científica materialista Vygotsky explicita que a imaginação 

está relacionada com a realidade, pois extrai dela os elementos para a sua criação; ―Será 

um milagre se a imaginação pudesse criar algo do nada‖ Vygotsky. 

Para o autor existem  quatros formas de vínculo entre a imaginação e a realidade: 

1. Na relação direta com a riqueza da experiência do sujeito. 

2. Na maturação, reelaboração e materialização. 

3. Pela relação emocional. 

4. Por meio da fantasia cristalizada
294

. 

. 

Vygotsky realizou estudos a respeito da atividade criadora da criança com destaque ao 

seu imaginário, aos processo de construção e desenvolvimento deste e a alguns dos 

recursos pedagógicos que utilizam o mesmo. A criança ao construir, sua imaginação 

projeta nesta construção alguns significados que são atribuídos de acordo com seus 

interesses. Toda impressão advinda de uma determinada situação ou experiência é 

formada por uma série de imagens. 

Numa primeira etapa a criança seleciona as imagens mais interessantes e conserva-as na 

memória. Numa segunda etapa esses elementos selecionados sofrem transformações sob 

as internas como sentimentos e desejos da criança. Esta etapa é muito importante para o 

desenvolvimento imaginativo. Como última etapa desse processo ocorre a associação, é 

                                                 
294 Onde a imaginação adquire realidade plena e concreta (N.A.). 
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quando acontece a união dos elementos selecionados já modificados, combinado-os e 

ajustando-os em um todo complexo. 

Nesse momento a criança pode modificar a grandeza real da impressão, pois segundo 

Vygotsky a criança aumenta ou diminui as dimensões naturais dos elementos 

imaginados por conta das influencias internas que exercem uma pressão sobre as 

externas, isso vai ocorrer de acordo com as necessidades internas da criança de ver as 

situações ou objetos conforme sua vontade.  

Em relação ao desenho Vygotsky realiza um estudo minucioso a respeito dos níveis de 

desenho na infância que possui ligação com o desenvolvimento em que se encontra a 

criança. 

Em um primeiro nível a criança faz seu desenho de memória e seu esquema é concreto 

limitando-se apenas ao que para ela é essencial. Segundo Vygotsky ―a criança ao 

desenhar realiza sua arte, sobretudo o que sabe sobre o objeto‖. 

Num segundo nível o desenho é caracterizado pela forma da linha, aparece o 

esquematismo ou início das representações da realidade. A quantidade de detalhes 

aumenta e o desenho apresenta maior semelhança com a forma do objeto real. 

O terceiro nível apresenta sua representação deixa de ser esquemática e passa a adotar o 

aspecto de contorno, o objeto aparece agora projetado sobre um plano. 

No último nível há a preocupação com a semelhança na perspectiva e reflexão do 

aspecto real do objeto. 

É importante ressaltar que esses níveis dependem e variam de acordo com o 

desenvolvimento de cada criança, mas de maneira geral é assim que acontecem. 

 

No processo de criação, pode-se viajar para mundos distantes, ou para 

mundos imaginários, experimentar sensações e emoções difíceis de 

serem encontradas ou experenciadas no dia a dia, ver transformado em 

espetacular o que usualmente é banal, encontrar o belo no grotesco ou 

simplesmente comum. (GIORA, 1999). 

 

Para Vygotsky a importância de se trabalhar as atividades imaginativas juntamente com 

conteúdos pedagógicos vai proporcionar às crianças: 
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 maior facilidade no domínio da linguagem, facilitando a formulação de 

pensamentos;  

 aprofundamento da vida emocional da criança que levará  a uma segurança em 

suas atitudes; 

 desenvolvimento do raciocínio e da autonomia; 

 desenvolvimento da atividade criativa; 

 formação de condutas e personalidade; 

 Interdisciplinaridade. 

Vygotsky em seus estudos destaca a importância de se unir as atividades imaginativas 

como a literatura, desenvolvimento da escrita, jogos teatrais e o desenho como forma de 

enriquecer o intelecto infantil e com isso facilitar as práticas educacionais. 

Todo estudo do fenômeno da educação não pode ser um estudo distanciado dos 

fenômenos políticos e culturais que modificam as estruturas sociais, políticas e 

econômicas do mundo. 

Segundo Mizukami, ensinar é transmitir conteúdo, aprendizagem é mudança de 

comportamento e dá-se por meio das estratégias que o professor utiliza para otimizar a 

transmissão do conteúdo curricular. O professor criativo busca não só conhecer os 

aspectos psicológicos dos alunos que receberão sua mensagem, mas, mais do que isso, 

procura dialogar com seu público para conhecer o patamar de que esses alunos estão  

partindo. Procurar conhecer o contexto sócio-histórico no qual seus alunos estão 

inseridos. Aprender com as dúvidas, acertos e erros de seus alunos e através da análise 

destas informações ser capaz de rever e adequar suas estratégias de aula. Desta forma o 

professor também se torna um aprendiz que se desenvolve em conjunto com seus 

alunos. 

O professor deve ter em mente que ―o melhor saber é aquele que sabe superar-se‖ 

(DEMO,2006) para tanto o professor deve praticar a pesquisa e o entusiasmo pela 

pesquisa deve ser transmitida para o aluno pois caso isso não aconteça o professor corre 

o risco de tornar o aluno incapaz de ter ideias e projetos próprios, e jamais superar a 

condição de discípulo. 
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No ambiente lúdico da criança é possível visualizar a atitude de pesquisa e incentivá-la 

via processo de ensino/aprendizagem, como postura de questionamento criativo, desafio 

de procurar soluções próprias, descoberta e criação de relacionamentos alternativos. 

O professor consciente do seu papel neste processo motiva o aluno a dominar a escrita e 

a leitura como instrumentação formal e política do processo de formação do sujeito 

social emancipado; ele pode determinar o percurso a seguir, mas o resultado da obra da 

do aluno será reflexo daquilo que a criança viu, sentiu e imaginou. O produto final não 

pode ser determinado mas devem existir critérios que levem à construção do 

conhecimento e dos objetivos propostos pelo educador sem perder de vista as 

características e as fases de evolução pela qual esse aluno passa e dar todo o apoio 

necessário para que esse desenvolvimento ocorra, em suas tentativas, experiências e 

descobertas. 

Toda criança sabe desenhar e sente-se livre para exercitar esse potencial pois o desenho 

é uma de suas primeiras formas de expressão. Segundo Vygotsky a criança não é 

naturalmente criativa, o que não implica saber desenhar, e o papel do professor é 

estimular sua imaginação; a imaginação criadora que possibilitará pensar soluções para 

os problemas que se apresentem, desenvolver estratégias e raciocínio; e não apenas 

reproduzir o conhecimento. Mesmo apresentando formas distintas de organizar o 

pensamento durante a criação, a criança e o adulto apresentam um envolvimento similar 

durante o ato de criar. Mas a criança não vê a arte como o adulto vê, com a estética que 

o adulto vê. Para a criança a arte, o desenho, é um meio de expressão, ou seja, quanto 

mais estímulos e iformações ela recebe; quanto mais ela entende o mundo e as relações 

de tempo e espaço maior será a sua elaboração. 

A arte, toda ela, constrói uma explicação de mundo. Explicação essa que não está 

estruturada em conhecimentos racionais como o conhecimento da ciência, nem o 

conhecimento filosófico. A arte constrói um conhecimento do mundo que não passa 

apenas pela razão, mas essencialmente pelos sentimentos
295

; ela conta histórias de 

pessoas, lugares e situações do cotidiano. A arte é fundamental para a formação cultural 

do indivíduo. A arte é o social em nós. 

Para o Vygotsky ―o intelectual e o emocional são igualmente necessários para o ato 

criador. Sentimento e pensamento movem a criação humana‖. 
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 ―Pedagogia da Sensibilidade‖ Disciplina ministrada pela Profa Dra Regina Célia 

Faria Amaro Giora no Programa de Pós- Graduação da UPM – Mestrado em Educação, 

Arte e História da Cultura, 2010. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

804 

 

 

Referências bibliográfica 

 

DURAND, G. (2001). O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da 

imagem. Rio de Janeiro: DIFEL. 

 

GARDNER, H. (1997). As artes e o desenvolvimento humano: um estudo psicológico 

artístico. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

GIORA, R. (1999). Repensando a Criatividade. In R. GIORA (Org.), CADERNOS 

CEPAC Arte, cultura e sociedade (pp. 69-94). São Paulo: Fiuza e Jundurian. 

 

HELD, J. (1980). O imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica. São 

Paulo: Summus. 

 

LURIA, A. R. (2010). Desenvolvimento Cognitivo: seus fundamentos culturais e 

sociais. São Paulo: Ícone. 

 

MIZUKAMI, MARIA DA GRAÇA (1986). Ensino: as abordagens do processo – São 

Paulo: EPU 

 

DEMO, P. (2006). Pesquisa: princípio científico e educativo - 12ed. São Paulo: Cortez. 

 

SMOLKA, A. (2010). LEV S. VIGOTSKY, Imaginação e criação na infancia - ensaios 

comentados. São Paulo: Ática. 

 

VAN DER VEER, R. e. (2009). Vygotsky uma síntese. São Paulo: Edições Loyola. 

 

VYGOTSKY,L.S.(1988).Linguagem,desenvolvimento e aprendizagem .São Paulo: 

Icone/EDUSP. 

 

______. (1987). A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 

 

______. (2009). A Imaginação e a Arte na Infância . Lisboa: Relógio D'Água Editores. 

 

______. (1987). Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins fontes. 

 

______. (1999). Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes. 

 

______. (1984). Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes. 

 

VYGOTSKY, L., LURIA, A., & LEONTIEV, A. (2001). Linguagem, desenvolvimento 

e aprendizagem. São Paulo: Ícone. 

 

 

Webgrafia 

 

http://gballone.sites.uol.com.br/freud.html 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

805 

 

 

Arte e publicidade: propostas de experiências, encontros e criação no território das 
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RESUMO 

 

Este relato de experiência busca compartilhar reflexões advindas de propostas que 

tiveram por objetivo aproximar a arte de um público específico: alunos do curso de 

Propaganda, Publicidade e Criação de uma universidade particular de São Paulo. Os 

trabalhos realizados em 2010 abrangeram visitas e trabalhos de criação a partir de 

exposições nas instituições: Museu de Arte Brasileira, Pinacoteca do Estado, Bienal 

Internacional de São Paulo. A docente, no papel de mediadora da arte, buscou favorecer 

tanto a formação quanto a experiência junto a diferentes manifestações e espaços de 

arte. O estudo de cunho fenomenológico abrangeu entre outros autores: Dewey(1980), 

Maffesoli(1998),  Bauman(2001), Hall (2005).  

 

PALAVRAS-CHAVE: exposição de arte, mediação em arte e cultura; Publicidade, 

ensino superior.  

 

 

Influências do território de Ensino de Arte. 

Para iniciar a conversa, acredito que seja esclarecedor colocar que o posicionamento 

teórico e metodológico deste trabalho dialoga com a área de Ensino de Arte, uma vez 

que a minha formação acadêmica (Licenciatura, Especialização e Mestrado), as 

pesquisas decorrentes (dissertação e participação em Grupos de Estudo), bem como a 

prática docente em diferentes contextos; abrangem este território.  

Ao assumir o território do Ensino de Arte como base, considera-se o papel do professor 

como um mediador; portanto, tão importante quanto trabalhar os conteúdos é a busca de 

proposições a fim de aproximar os alunos ao universo da arte, enquanto rica área de 

conhecimento e exercício de sensibilidade. A busca é de valorização da arte e seus 

estudos no âmbito da cultura e da história, bem como compreender as suas relações com 

a atualidade e o cotidiano, e recriá-la, ressignificá-la. Para tanto, a fim de se estabelecer 

                                                 
296 Trabalho apresentado no I Seminário de Pesquisa CCL – Mackenzie - São Paulo, 25 de outubro de 2011. 
297 Professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura na 

mesma instituição. email: ritademarchi@hotmail.com  
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o diálogo público-obra, há que se buscar também a compreensão dos grupos 

trabalhados, suas características, necessidades e anseios. 

Vejamos, em seguida, algumas considerações sobre o contexto cultural do grupo em 

questão. 

Arte para quê e para quem? 

Ao iniciar a docência no curso de Propaganda, Publicidade e Criação (área de 

Comunicação), deparei-me com turmas muito jovens, e para surpresa minha, apesar de 

se tratar da área de Comunicação, grande parte dos alunos não se interessava por arte!  

Compreender esse público era emergencial. Um grupo com perfil muito diferente de 

minhas experiências anteriores, ocorridas junto a cursos de Licenciatura em Artes 

Visuais e Artes Cênicas, Design ou em projetos de Ongs. 

Diante da pergunta: “Por que estudar arte em um curso de Publicidade?”, vários 

alunos responderam de imediato: ―para ampliar o repertório‖, explicando que o 

publicitário com melhor ―repertório‖ disporia de mais ferramentas para a sua criação, o 

que me pareceu muito pertinente. Porém, logo nas primeiras aulas, notei que essas 

palavras eram vazias, pois a maioria dos alunos se mostrava indiferente e distante do 

universo das imagens e dos conteúdos trabalhados.  

Penso que, dependendo da abordagem, disciplinas teóricas com viés histórico, nas quais 

se incluem Arte Brasileira e Evolução das Artes Visuais,  podem ser vistas como um 

saber ―linear‖ e distante. Como mediadora
298

, a busca é de uma atuação facilitadora de 

encontros significativos entre a linguagem da arte e o público. Mirian Celeste Martins 

amplia a idéia do mediador enquanto ―ponte‖, ao mostrar um novo aspecto da 

mediação, onde se configura uma rede de conexões que envolvem, além do apreciador, 

do mediador e da obra, seus diferentes âmbitos. Uma perspectiva que amplia tanto o 

                                                 
298

 Reflexões sobre a mediação em arte e cultura e o papel do mediador nesse processo 

foram trabalhadas em minha dissertação de Mestrado(2003) e enriquecidas com a 

participação nos grupos de pesquisa: Mediação/Cultura/Arte/Público - Instituto de 

Artes UNESP e Mediação Cultural: Contaminações e Provocações Estéticas - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob coordenação da Profª Drª Mirian Celeste 

Martins.  
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estudo e a pesquisa, como a docência de arte em diversos contextos. Um pensamento 

que me parecia também ser bastante adequado ao trabalho com esses alunos: 

... a mediação hoje ganha um caráter rizomático, isto é, num sistema de 

inter-relações fecundas e complexas que se irradiam entre o objeto do 

conhecimento, o aprendiz, o professor/mediador/monitor, a cultura, a 

história, o artista, a instituição cultural, a escola, a manifestação artística, 

os modos de divulgação, as especificidades, os códigos, materialidades e 

suportes de cada linguagem artística... (MARTINS, 2002, p.57). 

Nesse campo, em meio a um sem-número de possibilidades, figuram as aproximações 

entre a arte, comunicação e publicidade. Contudo, incialmente, os alunos se mostravam 

alheios à exploração dessas conexões ou outras quaisquer inseridas na rede descrita 

acima. Se de um lado, alguns demonstravam que não viam relevância nesse campo, 

outros não extrapolavam a expectativa de aquisição de meios para reconhecer estilos e 

obras e criar um repertório básico que permitisse a apropriação de imagens da arte para 

a criação publicitária. Nesse caso, parecia imperar a idéia de um emprego meramente 

utilitarista da arte, sem uma compreensão mais aprofundada, o que, de meu ponto de 

vista,  não configure um acréscimo significativo na atuação profissional.  

Assim como alguns colegas, costumo propor atividades que incluem visitas a 

instituições e exposições de arte. Sabe-se que as exposições configuram oportunidades 

de enriquecimento cultural e entre seus outros pontos importantes estão o contato com 

as obras originais e sua materialidade, o estabelecimento de relações entre o público, as 

obras e o espaço expositivo segundo as propostas da curadoria. (GONÇALVEZ, 2004).   

Além do aspecto cultural e artístico, as exposições de arte podem ser compreendidas 

também como grandes eventos de divulgação, em diálogo direto com a área de 

Publicidade e Marketing.  Porém, o que ouvi de boa parte desses alunos é que não 

possuem esse hábito, que ―foram alguma vez na época do colégio‖ e um número 

bastante expressivo afirmou nunca ter entrado em um museu. Vários comentam que 

podem ver as imagens na internet, outros dizem que ir a um museu é simplesmente 

―chato‖... 

Os desafios são adensados quando adentramos no campo da arte contemporânea. 

Sabemos que a arte contemporânea representa desafios específicos para a figura do 

mediador e para om público, devido às suas próprias características: tratar de temas 
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atuais, fazer uso de novos materiais e experimentações, não privilegiar a categoria da 

beleza e tantas vezes, causar surpresa, estranhamento e até aversão. E também pelo fato 

de que comumente, a arte contemporânea é menos abordada na escola, em todos os 

níveis. 

Noto que a quase totalidade de meus alunos pertencem a uma nova geração conectada 

com a tecnologia e os novos meios, transitam com incrível facilidade por várias esferas 

da sociedade atual, mas têm um grande distanciamento do campo artístico 

contemporâneo e suas propostas inovadoras.  Reconhecem com muito mais facilidade o 

―valor‖ da arte acadêmica, ancorada na beleza; respeitam em certa medida a arte 

moderna, mas ainda apresentam grandes dificuldades diante da arte contemporânea. 

Trata-se de jovens que em sua maioria pertencem às classes sociais privilegiadas, com 

acesso aos bens materiais, informação e entretenimento. É relevante compreender o 

predomínio de uma cultura voltada para o consumo e esses jovens optaram justamente 

em seguir uma carreira profissional focada neste universo, no qual a arte não parece ter 

muito espaço e razão de ser.  

Para ajudar a pensar amplamente sobre o contexto social e cultural de nossa época, que 

envolvem os aspectos mencionados acima, BAUMAN (2001) se mostra um autor 

interessante. Ele aborda as questões sobre o consumo imediatista como uma marca da 

individualidade construída nos grandes centros na atualidade, período ao qual ele chama 

de ―modernidade líquida‖, por se mostrar fluída e transitória.  

Além dos aspectos culturais essenciais mencionados anteriormente, outros pontos 

caracterizam e delimitam o contexto institucional em questão: nem sempre é possível 

realizar com os grupos visitas a exposições no horário da aula, como é o caso das 

turmas noturnas. No dia a dia junto às turmas mais numerosas, é difícil construir um 

vínculo mais próximo entre professores e os alunos, individualmente. Portanto, havia a 

necessidade de pensar em estratégias que também driblassem essas dificuldades iniciais. 

Questões. 

Diante desse quadro desafiador, se fazia necessário formular algumas questões para 

auxiliar o estudo a fim de possibilitar propostas de mediação adequadas ao perfil dos 
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alunos e ao contexto sócio-institucional. Também é inegável que o incômodo e a 

dificuldade de acessar e capturar a atenção desses alunos, que apresentavam prioridades 

e um modo de ser tão diversos dos meus, fizeram-me repensar para além da prática 

docente - pensar em como compreender e estabelecer diálogo com o universo cultural 

deles, que por vezes me parecia tão distante.  

Dos pontos colocados anteriormente foram extraídas as questões essenciais que 

nortearam o processo:  

Como favorecer as relações entre as suas próprias vivências, sua formação profissional 

em Publicidade e os saberes da Arte, sem cair em uma visão reducionista?  

De que forma estimular visitas a instituições e exposições de arte, sem cair nos deveres 

burocráticos de mais uma tarefa a ser cumprida?  

Como viabilizar experiências estéticas potencializadas pelo contato direto com as 

obras, museus e exposições? 

Como possibilitar a percepção da arte como um bem cultural?  

Como criar aproximações com a arte contemporânea e as suas especificidades e 

compreendê-la como uma manifestação cultural inerente à atualidade?   

A seguir, comentaremos de maneira sucinta dois trabalhos propostos às turmas, que 

envolveram três instituições culturais bastante distintas entre si e obras de diferentes 

períodos, abrangendo arte acadêmica, moderna e contemporânea. 

 “Formas e Revelações” – Museu de Arte Brasileira. 

Criar materiais de divulgação para uma exposição específica foi o ponto de partida para 

este trabalho, realizado em 2010. 

A exposição Formas e Revelações, no Museu de Arte Brasileira MAB/FAAP se 

mostrou diretamente conectada com conteúdos a serem trabalhados na disciplina Arte 

Brasileira. A amiga e colega de trabalho Profª Keller Duarte avisou-me sobre a 

exposição com foco no modernismo, um dos temas centrais da disciplina Arte 

Brasileira.  Ela teve a idéia de propor que os alunos a visitassem e criassem seus 
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materiais de divulgação, uma vez que ali não havia qualquer tipo de folder ou materiais 

para os visitantes.  

A idéia de Keller me parecia muito interessante. Ao visitar a exposição, rapidamente 

notei a sua pertinência e viabilidade para nossos alunos. Procurei o serviço educativo, 

agendei visitas, comentei sobre a proposta de criação de materiais de divulgação, que 

foi prontamente incentivada por Denise Pollini (direção do serviço educativo), assim 

como a equipe de educadores, que gentilmente se dispôs a ajudar no que fosse 

necessário.  

“Formas e Revelações”  foi uma exposição constituída por pinturas e desenhos do 

próprio acervo do MAB/ FAAP. Uma exposição de pequeno porte, com cerca de 70 

obras de 15 artistas relevantes do modernismo brasileiro. Apesar de incluir artistas bem 

conhecidos do público, como Anita Malfatti, Tarsila e Volpi, as obras não eram muito 

conhecidas. Longe de ser espetacular, o tom intimista da exposição e sua cenografia 

sutil e diferenciada poderiam potencializar a relação entre os alunos-visitantes e as 

obras, e tecer uma rede com conteúdos já abordados em sala nas disciplinas anteriores, 

bem como com pontos que seriam abordados ao longo do semestre.  

Em sala, a proposta foi lançada para os alunos, cuja maioria aderiu prontamente, 

estimulada pela criação em grupos de um material desafiador que contemplasse a sua 

formação profissional. Foram agendadas duas visitas e quem não pudesse comparecer 

nesses horários deveria visitar a exposição por conta e procurar os educadores da 

instituição, que dentro de sua disponibilidade, poderiam acompanhá-los. 

29ª Bienal de Arte de São Paulo + Pinacoteca do Estado. 

Propor aos alunos a visita às exposições de arte ocorridas em duas instituições com 

caráter muito diferente entre si e a criação em grupos de um material de divulgação que 

traçasse um comparativo entre elas foi o tema central deste trabalho realizado com os 

alunos nas disciplinas ―Arte Brasileira‖ e ―Evolução das Artes Visuais‖.  

Com ampla divulgação na mídia e entrada gratuita, a 29ª Bienal de São Paulo exposição 

veio a calhar, pois constituía uma oportunidade de visita e aproximação dos alunos com 

manifestações de arte contemporânea, um território perante o qual eles se mostravam 
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muito distanciados ou até evidenciavam preconceitos do tipo: ―são coisas sem sentido‖, 

―eu não entendi e não acho que isso seja arte‖. 

A 29ª Bienal de São Paulo, exposição temporária cujo título foi: ―Há sempre um copo 

de mar para o homem navegar‖, discutiu a relação entre arte e política. Como se sabe, 

historicamente a Bienal de São Paulo foi criada na década de 50 a partir do modelo da 

Bienal de Veneza e apesar de seus momentos de crise, é considerada um importante 

evento no cenário internacional da arte contemporânea. Endossa a produção e a 

discussão entorno de artistas já consagrados, mas desconhecidos do grande público; 

assim como é um espaço revelador de artistas emergentes. Particularmente, considero 

que a 29ª Bienal se mostrou revigorada com uma curadoria diferenciada e obras 

instigantes e polêmicas, entre as quais diversos trabalhos em vídeo e instalações.  

Por outro lado, a Pinacoteca do Estado é vista por muitos como um sinônimo de museu 

de arte, já que em seu acervo permanente figuram algumas das mais importantes e 

conhecidas obras de arte brasileira, com ênfase nas pinturas do academicismo do século 

XIX e o modernismo na primeira metade do século XX.
299

  

O edifício da Pinacoteca é bastante particular e reestruturado recentemente, contudo sua 

arquitetura preserva evidentes traços neoclássicos, o que reforça o seu caráter 

―museológico‖. As exposições, sejam do próprio acervo ou temporárias, são 

organizadas em módulos bastante definidos. Como um todo, trata-se de um espaço 

tranqüilo e agradável. Ali, ao contrário da Bienal, parece-me muito pouco provável que 

alguém venha a negar que o que está exposto ―é arte‖. De forma díspar, a Bienal está 

totalmente integrada à famosa arquitetura moderna de Niemeyer. 

Propus aos alunos a realização de um trabalho comparativo entre as duas instituições. 

Para tal, durante cada visita, os grupos selecionariam três obras consideradas muito 

diferentes entre si e criariam paralelos entre elas. O espaço museográfico e os objetivos 

das instituições também seriam levados em consideração. Esse recorte viria a facilitar a 

                                                 

299 A arte contemporânea é mostrada em alguns espaços específicos que são valorizados, mas parece que não chegam 

a imprimir à primeira vista no visitante uma marca que caracterize a Pinacoteca como uma relevante instituição para 

a arte contemporânea.  
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comparação entre obras acadêmicas, modernas e contemporâneas, seus contextos e 

especificidades. 

Os alunos apresentaram muitas dúvidas, mas uma certa curiosidade em relação ao 

trabalho proposto. Acerca do comparativo entre as obras, conversamos sobre pontos 

referentes às linguagens convencionais como pintura e escultura e das linguagens 

contemporâneas, como objetos e instalações. Também discutimos que as obras 

poderiam ser comparadas partir de seu tema, materialidade, conceitos, imagens 

propostas, processos de criação envolvidos, sensações e sentimentos despertados no 

apreciador, entre tantas outras possibilidades.  

As experiências das visitas nas duas instituições, bem como o comparativo entre as 

obras e os espaços deveriam gerar a criação materiais, que poderiam ser de diferentes 

formatos. Poderiam abranger tanto propostas de divulgação das exposições (portanto 

diretamente afinados com a Publicidade), ou poderiam ter um caráter mais expressivo, 

mais aberto, menos diretivo (nesse sentido, mais ―artístico‖).  

Trabalho com a Pinacoteca há anos e trata-se de uma instituição com um serviço 

educativo notável com ações mediadoras sólidas e respeitadas. Também observamos 

que durante a 29ª Bienal de São Paulo foram promovidas diversas ações para 

professores e público interessado. Participei de alguns desses encontros, o que me 

possibilitou compreender melhor as propostas da grande exposição. Não havíamos 

marcado visita com os educadores, porém eu me disponibilizei a realizar duas visitas 

com os grupos de alunos na Bienal. Quem preferisse, poderia visitar as instituições à 

parte. 

Possibilidades de encontros e experiência estética? 

Seriam as exposições espaços possibilitadores de experiências estéticas para meus 

alunos, inseridos na contemporaneidade
300

? 

                                                 
300

 Alguns importantes autores como Hall (2008), Guinsburg e Barbosa (2005) definem o momento atual como 

―pós-moderno‖, ou seja, marcado por uma grande ruptura com a modernidade. Outros teóricos preferem o termo 

―contemporâneo‖ e consideram aspectos da atualidade como desdobramentos da modernidade. É uma questão 

interessante, porém não entramos nessa discussão, por não a considerarmos relevante no contexto deste trabalho.  
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Para melhor compreender o perfil geral de meus alunos, inicialmente desinteressados e 

distantes, recorro a Hall (2005) e Bauman (2001). Como mediadora, se fazia necessário 

compreender as diferenças culturais entre eu e os grupos de alunos, a fim de provocar 

pontos de conexão. Nesse sentido, minha paixão pelos museus pode ser encarada como 

uma faceta associada ao ―sujeito sociológico‖ (HALL, 2005, p. 11), instituído pelo 

diálogo de sua essência interior com os mundos culturais exteriores e suas identidades. 

Trata-se de um ―ser em relação‖, que apesar de inserido na complexidade da 

modernidade, tem uma identidade estável e unificada, de acordo com os lugares 

objetivos ocupados e seus significados e valores internalizados.   

Ainda estabelecendo relações com HALL (2008), algumas atitudes e modos de interagir 

e compreender o mundo de meus alunos podem ser associados ao conceito de ―sujeito 

pós-moderno‖, cuja identidade cultural é descentralizada e mais fragmentada, fruto de 

mudanças estruturais e institucionais:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente.(HALL, 2008, p.12) 

Na prática em sala de aula, é recorrente notar a atenção instável e fugidia dos alunos, 

pois lhes parece maçante focar em um só ponto. Comportamento de seres múltiplos e 

inquietos, sempre em conexão com os colegas e com o mundo, por meio das conversas, 

celulares, notebooks e outros aparelhos. É recorrente parecerem não estar ―centrados‖. 

Diante desse panorama, frente a tantas opções e convocações da contemporaneidade, é 

de se pensar se esse público disponibilizaria abertura e ―tempo‖ para as visitas às 

instituições, apreciação das obras expostas e seus espaços. E também se os preconceitos 

para com a arte contemporânea seriam minimizados, para que se pudesse travar um 

diálogo mais profundo também com essas manifestações.  

O momento das visitas foi um dos pontos altos do processo, verificou-se que a princípio 

os alunos estavam meio deslocados e distantes, mas no seu decorrer, foram se tornando 

mais atentos, estabelecendo uma rede de conexão e interação entre si, as obras, os 
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conceitos de arte, os educadores e eu.   Memória e experiências pessoais dos alunos 

vieram à tona, assim como as questões tratadas em sala de aula.  

Essa experiência prática pode ser refletida à luz de autores já conhecidos por mim, 

tomando como ponto de partida as idéias de DEWEY em Arte como Experiência (1980, 

p.89-105). Dewey é um autor do início do século XX, porém suas idéias ressoam na 

atualidade com autores como DUARTE (2001) e MAFFESOLI (1998), que afinados 

com a Fenomenologia (MERLEAU-PONTY,1971) pressupõe que através de nossa 

sensibilidade e percepção, nos alimentamos de sensações que são colhidas no ato de 

―viver no mundo‖. A partir disso, é viabilizado o encontro entre a sensibilidade e o 

intelecto, que alargaria e aprofundaria o pensamento humano, por meio da ―razão 

sensível‖. 

O termo estética, assim como estesia, é derivada da palavra grega 

aisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano de sentir a si próprio a ao 

mundo num todo integrado. As idéias de MAFFESOLI compactuam com a dimensão 

estética apontada por DEWEY acerca das experiências como um ato de entrega ao 

mundo. Dessa maneira, pode-se associar que uma das intenções junto ao público 

visitante de uma exposição é lhe despertar a ―estesia‖, convocar uma atitude rumo à 

―razão sensível‖, ao ―saber sensível‖ que é muito mais que deleite, não menospreza a 

razão, mas a amplia. Nesse sentido, os conteúdos estudados na disciplina se somariam à 

experiência viva frente às obras e no diálogo com os demais envolvidos. 

QUINTÁS (1993, p. 26) é mais um autor que coloca a experiência estética como parte 

da formação integral do homem. Segundo o autor, a riqueza do encontro advém da 

interação entre ―âmbitos de realidade‖, que vêm a representar ―todo tipo de realidade 

que no jogo da vida criadora do homem se apresenta a este como um feixe de 

possibilidades‖ (1993, p.18). Sendo assim, todas as formas de jogo e de trabalho são 

âmbitos, configuram campos de interação, entre eles: a universidade, as amizades, as 

obras culturais, artísticas, os acontecimentos, grupos sociais, os ambientes, etc. 

As idéias de pluralidade de ―âmbitos de realidades‖ e ―feixes de possibilidades‖ 

apontada acima dialoga diretamente com a idéia de múltiplas conexões constituintes dos 

encontros entre arte e público - o ―caráter rizomático‖ da mediação trazido por 

MARTINS (2002, p.57).  E de maneira que vejo como interessante, essas idéias de 
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―redes flexíveis‖ podem ser conectadas ao aspecto de fluidez da ―modernidade líquida‖, 

apontado por BAUMAN (2001). Ou seja, apesar de todas as dificuldades da 

contemporaneidade, vemos que ao menos teoricamente, são apresentadas possibilidades 

de campos férteis para múltiplos encontros, onde as experiências estéticas podem vir a 

ser ativadas e cultivadas.   

Criação e resultados. 

Como publicitários em formação, com a tarefa de criar materiais de divulgação para as 

exposições de arte, os alunos foram requisitados a buscar uma compreensão mais 

aprofundada acerca dos bens culturais em questão, a fim de melhor promovê-los.  

 A partir da visita, foi estimulado para que fossem criados materiais que ultrapassassem 

as questões biográficas e definições prontas e abordassem pontos diversificados, tais 

como: curadoria e crítica de arte, preservação e patrimônio, processos de criação, 

materialidade... O feixe de possibilidades (QUINTÁS,1993) gerou a criação de 

materiais didáticos, folders, brindes, vídeos, encartes de revista, DVDs, vídeos, sites, 

blogs, e até mesmo de uma performance realizada na praça de alimentação da 

universidade.    

Materiais e propostas que foram direcionados a públicos diversos: ―estudantes 

universitários‖, até públicos mais específicos como crianças das escolas públicas, 

turistas, investidores, etc. Pensar sobre o público alvo, algo que é central no ofício do 

publicitário, levou os alunos a refletirem sobre o outro e também sobre as suas próprias 

experiências e posicionamentos, sobre o papel desses espaços culturais e sobre a 

inserção da arte na sociedade.  

O momento de orientação dos grupos em sala de aula se mostrou fundamental para 

acompanhar o processo de pesquisa e criação dos grupos, onde seriam expostos os 

projetos em andamento. Nem sempre os alunos apresentavam boa vontade para visitar a 

exposição e foi preciso estimulá-los. Encontros com um número menor de alunos 

viabilizaram o estabelecimento de vínculos. Procurei adotar uma postura de diálogo e 

valorização dos trabalhos, mas também de exigência quanto ao empenho dos alunos, à 

profundidade da pesquisa e coerência do material, deixando claro que tanto o processo 

quanto o produto eram importantes.  
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Por fim, os grupos apresentaram as suas criações para a turma. Houve trabalhos com 

diferentes níveis de envolvimento e resolução. Se por um lado era evidente que alguns 

alunos se sentiam aliviados por terem se livrado de mais uma tarefa, tive a satisfação de 

ouvir de outros que aprenderam muito, que desejam saber mais e que foram visitar 

novamente a exposição por conta própria. Houve comentários acerca da necessidade de 

se dispor diante das diferentes experiências de arte contemporânea. Mesmo sem 

registros numéricos, ficou evidente que a maioria dos alunos se mostrou mais envolvida 

com a disciplina a partir das propostas.  

Compreendi que vários alunos teceram relações entre a sua formação profissional, as 

experiências estéticas significativas e a ampliação de seu repertório cultural e artístico. 

Notaram as especificidades das obras selecionadas, uma vez que a linguagem, a 

materialidade, os propósitos e os contextos variam muito. Compreenderam também as 

particularidades de cada espaço expositivo, assim como o papel das instituições 

culturais, de maneira a ampliar a compreensão do sistema de arte em nossa sociedade.  

Pontos de reflexão. 

A intenção era a de converter os trabalhos em possibilidades geradoras de múltiplas 

conexões, de encontros e experiências estéticas tecidas entre os alunos, a sua formação 

profissional e diversos âmbitos da arte (QUINTÁS, 1993 e MARTINS, 2002), 

estimulados pelas visitas às exposições.   

Ao final do processo, noto que apesar de os grupos apresentarem diferentes níveis 

quanto ao envolvimento/processo e resolução/produto, a maior parte dos alunos se 

mostrou mais envolvida com as propostas e demonstrou um alargamento da 

compreensão acerca das exposições como um todo, sobretudo no que se refere à arte 

contemporânea, que necessita ser experenciada. Isso indica que as bases teóricas que 

privilegiam a sensibilidade facilitaram essa abertura e se mostraram viáveis e adequadas 

aos grupos e ao contexto envolvidos. 

Outra questão que me parece relevante se refere ao fato de que ao longo do semestre a 

proposta e as metodologias adotadas também favoreceram uma relação mais próxima 

entre os agentes envolvidos: alunos e educadora/mediadora. Em meu papel de 

educadora, reflito que as dificuldades me impeliram a buscar não somente bases teóricas 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE      
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios - Anais 

817 

 

a fim de criar uma metodologia específica para a prática, mas incluiu a compreensão 

sobre aspectos da cultura e comportamento de meus alunos, que por vezes difere tanto 

da minha.   

De meu ponto de vista, o arcabouço teórico como um todo foi propulsor para a reflexão 

sobre propostas educacionais que buscam encontros significativos, inseridos na 

complexidade dos tempos atuais. Somados aos autores das áreas de Educação, Ensino 

de Arte e Filosofia, os autores das Ciências Sociais trouxeram ricas contribuições para a 

compreensão de especificidades do perfil cultural e identitário do público jovem em 

questão.  

Considero os resultados satisfatórios, contudo, indicam a necessidade de uma 

sistematização mais sólida, tanto da prática docente, quanto da pesquisa em si e da 

avaliação dos resultados.   

Outros referenciais teóricos contribuiriam para a ampliação e aprofundamento do campo 

em questão.  A partir deste trabalho, tantos outros aspectos podem vir a ser investigados 

e aprofundados, tais como: docência do nível superior e educação de jovens; autores, 

metodologias e conceitos relativos aos aspectos sociais e identitários da 

contemporaneidade; comunicação e cultura visual; convergências entre arte e 

comunicação; formação cultural do publicitário. Aspectos instigantes do diálogo tecido 

entre experiência estética, formação, arte, cultura e publicidade na contemporaneidade. 
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Resumo 

O presente texto trata da utilização dos quadrinhos  na escola fundamental  e objetiva 

apontar a importância dessa ferramenta no desenvolvimento da imaginação criadora da 

criança, tomando  como base teórico/metodológica as contribuições de Lev Vygotski. 

Para se comunicar e se expressar, o ser humano desde tempos imemoriais, tem lançado 

mão de diferentes linguagens e as representações gráficas, em especial o desenho, 

constituem-se numa das mais importantes. Observa-se que crianças desde a mesma 

tenra idade também fazem uso dessa linguagem. O desenho é um elemento essencial nas 

Histórias em Quadrinhos, que podem vir ou não acompanhado de texto. Os quadrinhos, 

na contemporaneidade, inserem-se no universo dos meios de comunicação de massa e 

desempenham um papel muito importante na formação da consciência. São, ao lado de 

outras importantes mídias como a televisão, cinema, radio, internet, em verdadeiras 

―escolas paralelas‖. A educação formal, por muito tempo, se esqueceu de ligar o caráter 

simbólico das palavras a um conteúdo perceptivo – base essencial de todo o edifício 

verbal. Nesse sentido, as HQs suprem tais deficiências, pois partem de situações 

concretas reveladas pelo desenho, estruturando as configurações mentais. Nos 

quadrinhos os fatores semânticos articulam-se em uma série de relações entre 

pensamento e imagem. Geralmente a palavra exprime uma atitude que o desenho não 

consegue representar.  Se inicialmente, o pensamento da criança encontra sua expressão 

numa única palavra ou imagem, à medida que se desenvolve surge a necessidade de 

juntar várias palavras e imagens para dar sentido ao pensamento. É por meio da 

linguagem enquanto produto social que exercendo sua função de mediadora entre o 

indivíduo e o mundo, vai permitir a elaboração de representações sociais, pois é através 

da linguagem que descrevemos, acreditamos,explicamos nossa realidade e agimos de 

acordo com o nosso grupo social. História em Quadrinhos está entre os principais meios 

de comunicação de massa (MCM) da atualidade e sua principal importância, para a 

psicologia social, reside no fato de se constituírem numa linguagem, que tem um forte 

impacto na formação da consciência e da identidade, de crianças e adolescentes que 

estão em pleno desenvolvimento de suas funções cognitivas, afetivas e sociais.  A 

utilização das HQs no ensino fundamental apresenta grandes vantagens. Entre elas 

podemos citar: estimula a expressão da lógica dos sentimentos, ou seja, da 

subjetividade, enquanto primeira forma de consciência; ativa a imaginação criadora que 

envolve todas a funções superiores, além das emoções, de tal forma que o aluno elabora 

conteúdos que ultrapassam os especificados no tema proposto pelo professor; torna o 

processo ensino/aprendizagem prazeroso, pois a criança  aprende , aprende ―brincando‖; 

os quadrinhos  podem ser trabalhados  em quaisquer áreas do conhecimento e quaisquer 

níveis de escolaridade, levando sempre em conta a etapa de desenvolvimento que o 

aluno se encontra.  

 

Palavras-Chave: Desenho; História em quadrinhos; educação; Psicologia social; língua 

portuguesa.  
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Abstract 

This paper addresses the use of comics in elementary school and it aims point out the 

importance of this tool in the development of the creative imagination of the child, 

based on theoretical / methodological contributions of Lev Vygotsky. To communicate 

and express themselves, human beings since time immemorial, has resorted to  different 

languages and graphical representations, especially the design, constitute one of the 

most important ones. It is observed that children from the same early age also make use 

of this language. The design is an essential element in the Comics, which may or not be 

accompanied by text. The Comics, in contemporary time, fit into the universe of mass 

media and play an important role in the formation of conscience. They are, alongside 

other major media like television, cinema, radio, internet, in true "parallel schools". 

Formal education, for a long time, has forgotten to turn the symbolic nature of words to 

a perceptual content - an essential foundation for the entire verbal building. In this 

sense, the comics they supply the deficiencies, they start from concrete situations 

developed by the design, structuring the mental settings. In the comics semantic factors 

articulated in a series of relationships between thought and image. Generally, the word 

expresses an attitude that cannot be  represented by  the design. If initially, the child's 

thinking finds its expression in a single word or image, as it develops it becomes 

necessary to join several words and images to make sense of thought. It is through 

language as a social product which plays a role as mediator between the individual and 

the world, it will allow the development of social representations, it is through language 

that we  describe, we believe, we explain our reality and act according to our social 

group . Comics are among the major media of mass of today and its main importance 

for social psychology lies in the fact that they constitute in a language themselves, 

which has a strong impact on the formation of consciousness and identity, children and 

adolescents who are in full development of their cognitive, affective and social. The use 

of comics in elementary school has great advantages. Among them we can mention: it 

stimulates the logic expression of feelings, that is, of subjectivity, while the first form of 

consciousness; activates the creative imagination that involves all the higher functions, 

beyond emotion, so that the student develops content beyond as stated in the topic 

proposed by the teacher; makes the teaching / learning process enjoyable, because 

children learn, learn "playing"; comics can be worked in any area of knowledge and all 

levels of education, always taking into account the stage of development the student is. 

 

Key-words: Drawing; Comics; Education; Social psychologist; Portuguese language. 

 

 Os quadrinhos tal como conhecemos, atualmente, inserem-se no universo dos 

meios de comunicação de massa e desempenham um papel muito importante na 

formação da consciência dos seus fruidores. São, ao lado de outras importantes mídias 

como a televisão, cinema, radio, internet, verdadeiras escolas paralelas. Existem várias 

modalidades de quadrinhos e as mais conhecidas são: a charge, o cartum, a tirinha e as 

histórias em quadrinhos. Na charge (figura 1), a ilustração tem por finalidade satirizar, 

por meio de uma caricatura, algum acontecimento com uma ou mais personagens 

envolvidos. O cartum (figura 2) é um desenho humorístico acompanhado ou não de 

legenda, de caráter extremamente crítico, que retrata de forma bastante sintetizada o 

cotidiano da sociedade. As tirinhas (figura 3) apresentam uma sequência dinâmica de 

situações usando o desenho inserido geralmente em vinhetas. As revistas em quadrinhos 

são um formato comumente utilizado  para publicação de histórias de vários gêneros.  
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Figura 1 

fonte:http://www.osvigaristas.c

om.br 

Figura 2 

fonte: 

http://migre.me/55wlA 

Figura 3 

fonte: 

http://migre.me/55wms 

 Os desenhos ou representações gráficas, elementos fundamentais dos 

quadrinhos, estão presentes na história da humanidade desde tempos imemoriais. O 

homem das cavernas já utilizava o desenho para se expressar e se comunicar. Observa-

se que também as  crianças por volta dos 4 anos utilizam – se, de desenhos com a 

mesma finalidade. 

 Os quadrinhos são amplamente consumidos tanto pelo público infantil quanto 

adulto. Podem, inclusive, ser vistos como leitura dinâmica para crianças, que muitas 

vezes aprendem a ler por meio deles, configurando-se numa forma rápida e sintética da 

apreensão dos significados sociohistoricamente construídos. 

 Para atingir a finalidade básica, que é a rapidez de compreensão, os quadrinhos 

lançam mão de símbolos, onomatopéias, códigos especiais, além dos elementos 

pictóricos que garantem a universalidade de sentido.   

 Como anteriormente dito, o elemento mais importante dos quadrinhos é o 

desenho, (ícone) que pode vir ou não acompanhado da escrita, ou seja, do signo verbal. 

Com a união imagem-palavra, os quadrinhos criam um novo ritmo narrativo e uma 

cadeia mais dinâmica que facilita a leitura. Os quadrinhos oferecem ilustrações que 

apresentam e representam tipos  e objetos concretamente, oferecendo condições para 

uma progressiva abstração infantil. Não raro, a educação das crianças tem chegado a 

esquecer o caráter simbólico das palavras, deixando de se ligar a um conteúdo 

perceptivo – base essencial de todo o edifício verbal. Nesse sentido, os quadrinhos 

suprem tais deficiências, pois partem de situações concretas reveladas pelo desenho, 

estruturando as configurações mentais. O discurso expresso ou pensado pelos 

personagens dos quadrinhos pode ser  colocado dentro de uma ―nuvenzinha‖ ou ―balão‖ 

(ectoplasma) e as emoções são representadas pela própria forma como esses elementos 

são propostos. Alguns autores chegam a apontar mais de 70 tipos de ―balão‖. Pode até 

acontecer deste se tornar um elemento instrumental, abandonando a palavra do 

personagem, e indo contornar o próprio enquadramento. 

 Os quadrinhos fazem bastante uso das onomatopéias, também carregadas de 

sentimentos pela própria forma como são  configuradas. Aqui o signo gráfico passa a ter 

uma função sonora, com esse propósito, encontrado enorme diversificação de situações. 

Observa-se, entretanto que, a maioria das onomatopeias é de origem inglesa e, quando 

transpostas, para outras línguas, ficam apenas com uma função de signo estético-visual, 

ou seja, passam a ser convenção na linguagem dos quadrinhos. 

 Na gramática do enquadramento, os fatores semânticos articulam-se em uma 

série de relações entre pensamento e imagem. Geralmente a palavra exprime uma 

atitude que o desenho não consegue representar. Interessante observar que nos mangás, 
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uma mesma ação pode se desenrolar em vários enquadramentos, enquanto que nos 

quadrinhos ocidentais, pode ocupar apenas uma vinheta. Ao contrário do cinema, que 

tem uma série de enquadramentos imóveis, devendo resultar em fluxo contínuo, nas 

HQs a quebra provocada entre um enquadramento e outro é completada pelo leitor. Sua 

imaginação, consequentemente, é ativada a fim de criar um enquadramento que una os 

propostos pelo autor. Portanto, ao contrário de levar o leitor à preguiça mental, como 

sugerem alguns pesquisadores, leva, sim, a uma atitude mental mais dinâmica. 

 A linguagem dos quadrinhos se volta para a apreensão direta do sentido da 

visão. A letra maiúscula não tem função gramatical e as cores são abundantes na 

impressão. As cores são elementos importantes na comunicação visual dos quadrinhos, 

pois grande parte das  informações é transmitida pelo seu uso. Mesmo nas histórias em 

preto-e-branco, não se trata apenas de um recurso estilístico. Os desenhistas americanos, 

principalmente, perceberam isso e passaram a não restringir o uso de cores apenas ao 

cenário, e passaram a usá-las para simbolizar determinadas características psicológicas 

dos personagens. O Incrível Hulk é verde. O Capitão América tem o uniforme com as 

cores da bandeira norte-americana. Os Smurfs são conhecidos por serem todos azuis. 

Maurício de Souza também utilizou as cores para criar a identidade de seus 

personagens. Uma menina forte como a Mônica só poderia usar um vestido vermelho. 

 Observa-se também que as personagens dos quadrinhos possuem características 

arquetípicas que em geral representam a soma de determinadas aspirações coletivas. Seu 

comportamento só varia dentro de um padrão já determinado, por isso, sujeito à 

previsão, apesar da riqueza de informação, e da engenhosa invenção de fatos 

inesperados. O mito do herói, da bruxa, da fada, do sábio, do mago, por exemplo, são 

abundantemente utilizados na construção de personagens. Essas imagens arquetípicas, 

há muito guardadas no inconsciente coletivo, expressam na história da humanidade, 

comportamentos que se repetem.  

 Os quadrinhos podem ser um instrumento didático/pedagógico poderoso na 

veiculação de ideários, no reforço de valores éticos e estéticos prezados pela sociedade, 

mas também podem transmitir realidades distorcidas contrárias a esses mesmos valores, 

sem que sejam claramente percebidos pelo fruidor, devido o impacto que causam no 

mais profundo do psiquismo humano. 

 As principais funções da consciência, ou seja, o pensamento, a intuição, a 

sensação, a percepção e o sentimento, são fortemente influenciadas pelas mídias, 

enquanto meios, como pelo conteúdo que veiculam, o conteúdo. Os quadrinhos 

atualmente ganham um papel de destaque neste contexto. Em outras palavras, as  

linguagens que nos apropriamos ao nascer respondem pelo desenvolvimento de todas as 

funções superiores da consciência e são por meio delas nos expressamos, nos 

comunicamos, nos relacionamos. Na linguagem dos quadrinhos, os significados 

sociohistoricamente construídos são simplificados, já vêem prontos e são facilmente 

identificáveis e assimilados, devido, em geral, aos dois códigos se reforçam: imagem e 

palavra.  

 Um fator que caracteriza o desenvolvimento do psiquismo humano é a 

capacidade de generalização da realidade, cristalizada e fixada no signo, em especial no 

signo linguístico, mas não apenas nesse. Ao nascer, o indivíduo já encontra todo um 

sistema de significações pronto. Não pode realmente existir comunicação ou qualquer 

tipo de expressão, se os sujeitos não conhecerem o significado daquilo que expressam. 

Do ponto de vista da psicologia social, o significado da palavra ou da imagem, é uma 

generalização, um conceito. E como as generalizações e os pré-conceitos são atos de 

pensamento que exprimem sentimentos, podemos afirmar que o significado é um 

fenômeno do pensar e do sentir. O significado da palavra ou da imagem só é um 
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fenômeno de pensamento ou do sentimento na medida em que é encarnado pela fala e 

pela imagem. Inicialmente o indivíduo usa generalizações primitivas, mas gradualmente 

seu pensamento verbal aliado aos sentimentos  vai se elevando ao nível dos conceitos 

mais abstratos. O significado da palavra e da imagem se altera, mas também a forma 

como a realidade é refletida generaliza-se e reflete-se em ambas.Em cada fase do 

desenvolvimento do significado da palavra  existe uma modificação correspondente 

entre pensamento e linguagem. O mesmo se dá com a imagem. 

 Se inicialmente, o pensamento e o sentimento  da criança encontram sua 

expressão numa única palavra ou imagem, a medida que se desenvolve surge a 

necessidade de  juntar várias palavras e imagens mais detalhadas  para dar sentido ao 

pensamento e ao sentimento. É por meio de diferentes  linguagens enquanto produto 

social  exercendo sua função de mediadora entre o indivíduo e o mundo, que vai ser 

possível  a elaboração de representações sociais, pois é através das linguagens que 

descrevemos, acreditamos, explicamos nossa realidade e agimos de acordo com o nosso 

grupo social.  

 O primeiro estágio do desenho na infância, por exemplo, é caracterizado por 

desenhos esquemáticos. Esses não representam o objeto de forma fidedigna, mas são o 

mecanismo que a criança encontra para se expressar. Nesse estágio, a criança desenha 

sem observar o objeto. Ela desenha o que sabe, o que aprendeu, o que lhe parece 

essencial. O que está na sua memória. Observa-se que muitos dos quadrinhos 

elaborados pelo adulto, dirigidos à criança incluem desenhos esquematizados. No 

estágio seguinte a criança  já consegue enumerar os aspectos concretos do objeto a ser 

representado. Formalismo e  esquematismo se casam. A observação está presente, ainda 

de forma incipiente. Os detalhes são mais numerosos e o desenho se aproxima do real. 

Nessa fase os quadrinhos vêm acompanhados do signo verbal, para reforçar o 

significado a ser apreendido. No terceiro estágio, os desenhos deixam de ser 

esquemáticos e já se caracterizam pela presença de silhueta e do contorno. No quarto  e 

último estagio, os desenhos representam relevo, e o movimento e a perspectiva se 

apresentam como características. O objeto é representado completamente. Nesses dois 

últimos estágios, os quadrinhos já possuem uma estrutura mais sofisticada que 

permitem a criança algum tipo de reflexão. Um exemplo são as tirinhas da Mafalda. 

 Na adolescência o  desenho  resulta da evolução do sujeito, pois inúmeras 

funções superiores passam a ter importância. Abaixo, exemplos das principais etapas 

pelas quais passa o desenho infantil. 

 

  

Figura 4 

fonte: LERMACK 2009 

PÁG. 84 

Figura 5 

fonte: LERMACK 2009 PÁG. 156 

Figura 6 

fonte: LERMACK 2009 

PÁG. 198 
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 Segundo Vygotski, é no início da adolescência que a escola deve oferecer  

recursos e técnicas que abram possibilidades do aluno se expressar criativamente e 

inventivamente, pois nesse período de transição para a fase adulta,  não basta fazer uso 

da imaginação criadora, é necessário que se aproprie de habilidades e conhecimentos 

especiais e profissionais. Combinar a capacitação técnica com a imaginação criadora, 

num ambiente de liberdade é o que Vygotski diz que o educador pode oferecer ao 

educando. Vygotski enfatiza, entretanto, que a importância de a escola fomentar a 

criação artística desde os primeiros anos escolares, pois é a atividade criadora do ser 

humano que faz dele um ser projetado para o futuro, capaz de modificar o presente.  

 É por isso que estudos acerca do processo de ensino-aprendizagem, mais 

especificamente em língua portuguesa, apontam constantemente a necessidade de se 

trabalhar em sala de aula ―[...] um veículo de expressão criativa, uma disciplina distinta, 

uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e textos 

com o objetivo de narrar uma história ou dramatizar uma idéia‖ (EISNER,1999). Vê-se, 

portanto, que a escolha das HQs como recurso para aprendizagem de língua portuguesa 

no ensino fundamental não é por acaso. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), é importante que os textos selecionados para o ensino de língua 

portuguesa 

[...] tenham índices de suporte gráfico e semântico – 

desenhos, tabelas, mapas, gráficos, título, diálogos, subtítulos, 

itens – para auxiliar os alunos na sua compreensão. Também 

textos narrativos são uma boa escolha nessa fase, além de 

notícias curtas de jornais e revistas, charges e quadrinhos, 

instruções simples de manuais. (2006,p113. grifo nosso) 

 Do ponto de vista do uso da linguagem, é justamente essa linguagem que é uma 

mistura de imagens e textos, essa particularidade dos quadrinhos, que interessa aos 

educadores de língua materna. Essa linguagem sincrética auxilia o aluno no processo de 

significação, uma vez que contribui para a compreensão do texto, uma vez que além das 

palavras, as imagens também lhe atribuem sentido, contribuindo assim para a formação, 

desenvolvimento e ampliação da capacidade de leitura, análise, interpretação e reflexão 

do aluno. 

 Até os anos 60, os quadrinhos não eram assunto que devesse entrar na academia. 

Foi a partir daí que começaram a aparecer os primeiros trabalhos acadêmicos e que esse 

modalidade de linguagem passou a  ser percebida como um importante fenômeno a ser 

estudado em diversos campos do conhecimento, em especial na Pedagogia, na 

Psicologia, Comunicação, História, Filosofia e Sociologia.  

Os quadrinhos estão entre os principais meios de  comunicação de massa da atualidade e 

sua principal importância, para a psicologia social,  reside no fato de as mesmas 

exercerem  forte  influência na   formação da consciência  e da identidade, 

principalmente, de crianças e jovens que estão em pleno desenvolvimento de suas 

funções cognitivas,  afetivas e sociais. 

 Segundo Vergueiro, 2008, várias razões justificam a utilização dos quadrinhos 

em sala de aula. Destaquemos algumas mencionadas pelo autor: 1. não há rejeição dos 

HQs quando introduzidos na escola, pois fora dessa,  já fazem parte do cotidiano do 

aluno que se  sente motivado com a leitura; 2. a junção da palavra com a imagem 

tornam o processo ensino/aprendizagem mais eficiente e eficaz, ou seja o conteúdo 

transmitido e a forma como é transmitido tem mais sentido para o aluno; 3.o fato de 

abarcar diferentes gêneros, as HQs  propiciam ao professor a oportunidade de 

desenvolver conteúdos de diferentes disciplinas; 4. as HQs levam o aluno a aprender a 

expressar suas idéias, sentimentos e sensações graficamente, ou seja através do desenho; 
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5. as HQs familiarizam a criança principalmente com a leitura, além de enriquecer seu 

vocabulário. 

 Acrescentamos: 1. A lógica exigida na elaboração e na fruição dos quadrinhos  

não se prende apenas à razão, mas também  ao sentimento, levando o aluno a expressar 

sua subjetividade; 2. A imaginação criadora é ativada, de tal forma que o aluno, lança 

mão de outras funções superiores , elaborando  conteúdos que ultrapassam os 

especificados no tema proposto pelo professor. Sua experiência pessoal, o conhecimento 

que traz para a escola é expresso; 3. O tempo despendido nas atividades que envolvem 

quadrinhos  é caracterizado pelo aprender com prazer, aprender ―brincando‖. A 

socialidade é estimulada favorecendo os trabalhos de equipe; 4. As imagens expressam 

melhor os sentimentos e os pensamentos quando faltam  as palavras. As fantasias 

objetivadas nos desenhos expressam o conteúdo do inconsciente individual, mas 

também do inconsciente coletivo,  pois representam aspirações  universais. Frequentes 

são, por exemplo,  os heróis salvadores, civilizadores, pícaros. Hoje observa-se também 

a presença do anti-herói. 

 Como já foi observado, os quadrinhos podem ser utilizados em quaisquer áreas 

do conhecimento e quaisquer níveis de escolaridade. No Japão, os HQs são muitíssimo 

mais utilizados como recurso didático/pedagógico que no Brasil, quer na escola ou fora 

dela. Diferentemente do Brasil que, segundo (Gonçalves, 2009), ―os alunos ainda são 

repreendidos ao serem descobertos lendo gibis na sala de aulas e que, em relação ás 

HQs, a escola se exime de explorar textos desse tipo como ferramenta pedagógica e 

aumenta o abismo entre o que o aluno quer e o que a escola oferece‖.  

 Os quadrinhos possuem uma linguagem visual muito rica. É necessário aprender 

o código para poder comunicar adequadamente as mensagens. Sem uma adequada 

―alfabetização‖ na linguagem dos quadrinhos é impossível que o aluno decodifique as 

múltiplas possibilidades de mensagens  que pode elaborar ou decodificar.  

 O emprego das HQs na educação formal, no Brasil, já é reconhecido pela Lei de 

Diretrizes e Bases e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 Em seguida, a título de ilustração, apresentamos exemplos de tiras que tratam de  

questões ambientais e algumas sugestões a professores que desejam utilizar com os 

quadrinhos de um modo geral.: 

  
 

Figura 7 

fonte: 

http://migre.me/55wu3 

Figura 8 

fonte: 

http://migre.me/55w

HE 

Figura 9 

fonte: http://migre.me/55wBw 

 No mercado editorial dos quadrinhos, há inúmeras publicações educativas que 

podem ser trabalhadas na integra, em sala de aula. Na Internet, há vários sites 

específicos sobre o assunto. 

 O professor pode, dessa forma: 
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1. apresentar tirinhas sobre o tema a ser trabalhado, contendo apenas os desenhos 

dentro dos enquadramentos, apagar os textos dos balões e pedir que os alunos 

escrevam seus próprios diálogos, fazendo a interpretação das imagens;  

2. capacitar seus alunos a utilizarem as ferramentas necessárias para elaborar suas 

próprias HQs cobrindo os assuntos que forem do interesse da disciplina;  

3. utilizar personagens já consagrados, tais como Mafalda, Monica, Cebolinha, 

para que os alunos elaborarem histórias e tirinhas sobre temas específicos. 

 A partir disso, o professor de língua portuguesa poderá trabalhar por meio dos 

quadrinhos, a linguagem coloquial das personagens; o léxico das personagens, levando-

se em conta características como idade, sexo, local, etc; recursos extralinguísitcos, tais 

como onomatopeia, adequação dos balões, os quais expressam por meio de suas formas 

sentimentos e intenções, bem como imagens. Além disso,  é possível trabalhar aspectos 

sintáticos e morfológicos da língua portuguesa, bem como pontuação, ortografia, entre 

outros.  

 Diante disso tudo, observamos que os quadrinhos são importantes ferramentas  

no processo educacional de língua portuguesa uma vez que a imagem associada à 

linguagem escrita desenvolve habilidades de leitura, compreensão e interpretação não só 

do texto, mas também do mundo do faz parte. Afinal, a linguagem do mundo é 

sincrética assim como a linguagem dos quadrinhos.  
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Resumo 

 

Em algumas manifestações da arte visual ao longo da história, verificamos o uso do 

suporte como elemento participante da construção da obra. Trata-se de uma 

transposição de limites, quando a linguagem ultrapassa suas fronteiras e imbrica-se com 

outra, e juntas criam uma informação que é hibrida das duas linguagens que a 

formaram. Tal transposição de fronteiras se dá também com relação à imbricação dos 

códigos verbal e visual na obra artística. Essa transposição das fronteiras da linguagem 

acontece quando aumenta a intensidade do diálogo, criando-se pontos em comum entre 

um e outro e tornando facilitada a migração de elementos. Tais transgressões podem ser 

estudadas através dos conceitos de excesso e limite no neobarroco, dois tipos de ação 

cultural que confrontam dois procedimentos distintos: o de se manter dentro do espaço 

perimétrico e o de tender para o limite e transpor a fronteira em direção ao excesso. Da 

mesma forma, o universo digital fornece a não-linearidade, a fragmentariedade e a 

multimeiose como elementos definidores das competências hipertextuais, o que 

encaminha esta pesquisa para absorver as novas tecnologias como mais um recurso de 

linguagem presente nas manifestações de linguagem, a ser analisado no universo verbo-

visual. Dentre as possibilidades para ilustrar tal procedimento, optamos pelo grafite, 

uma manifestação verbo-visual cujo suporte é a arquitetura urbana e que facilmente 

ultrapassa o limite de seu espaço comunicativo ao inserir-se no suporte ou ao imbricar 

informação verbal e visual. 

 

Palavras chave: neobarroco, grafite, hipertexto, verbo-visual, fronteiras 

Abstract 
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In some visual art manifestations throughout history, we verify the use of  support as 

participant element of the art work construction. One is about a transposition of limits, 

when the language exceeds its borders and create a hibrid information of the two 

languages. This boundary crossing is also true with respect to the overlap between the 

verbal and visual codes in the artistic work. This language`s border transposition 

happens when it increases the intensity of the dialogue in common, creating points 

between one and other and making easier the migration of elements. Such 

transgressions can be studied through the concepts of excess and limit in neobarroco, 

two cultural actions that confront distinct procedures: to keep within the space surround 

and to tend to the limit and cross the border into the excess. Similarly, the digital 

universe provides non-linearity, fragility and multimeiose as defining elements of 

hypertextual skills, which forwards this research to absorb new technologies as another 

language feature present in the expressions of language, to be analyzed in verbal-visual 

universe. Amongst the possibilities to illustrate such procedure, we opt to the graphite, a 

visual-verbal manifestation whose support is the urban architecture and that easily it 

exceeds the limit of its comunicative space when inserting themselves in the support or 

when mix verbal and visual information. 

 

Key-words: neobarroco, graphite, hipertext, visual-verbal, borders 

 

 

 

Introdução 

Ao estudar as questões culturais, deparamo-nos com a problemática das 

fronteiras ou espaços limítrofes entre sistemas. As manifestações da cultura, desde os 

tempos mais remotos, articulam modos de permear elementos de origens diversas, 

gerando infinitos sistemas híbridos, numa dinâmica de enriquecimento constante. 

―Se, de acordo com Lotman, consideramos a cultura como uma 

organização de sistemas culturais (de tipo orgânico e biológico, no seu 

caso), também é possível entendê-la como uma organização espacial. O 

mesmo Lotman, de resto, chama a uma semelhante organização 

―semiosfera‖ (...) entendendo-se precisamente o aspecto espacial do 
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sistema da cultura. Mas se aceitamos uma idéia espacial da estrutura e 

da distribuição do saber em sistemas e subsistemas, ou seja, um espaço 

global articulado em regiões localizadas, deveremos também aceitar 

que este espaço, para ser melhor organizado, deva ter uma geometria ou 

uma topologia. Ou melhor: que seja provido de um ―confim‖. 

O confim de um sistema (também cultural) é entendido num 

sentido abstrato: como um conjunto de pontos que pertençam ao mesmo 

tempo ao espaço interno de uma configuração e ao seu espaço externo. 

Do ponto de vista interno, o confim faz parte do sistema, mas delimita-

o. Do ponto de vista externo, o confim faz parte do exterior, seja este ou 

não, por sua vez, um sistema.‖ (LOTMAN, YURI,1985: 58-63  in 

CALABRESE, 1987:61-62). 

 

O excesso manifesta a ultrapassagem de um limite, visto como o caminho de 

saída para um sistema fechado. As situações de tensão, auge, ultrapassagem de confins, 

são atos que forçam o perímetro do sistema, colocando-o em crise. É gerada oposição 

entre o ato limitativo e o ato excessivo. 

O limite é o trabalho de levar às extremas conseqüências a elasticidade do 

contorno, mas sem o destruir. O excesso é a saída do contorno, depois de tê-lo 

despedaçado, transporto, franqueado através de uma passagem, uma brecha. 

Limite e excesso são dois tipos de ação cultural. Existem períodos mais focados 

na estabilização organizada do sistema centrado, épocas ou zonas de cultura em que 

prevalece o gosto por estabelecer normas perimétricas e outras em que, ao contrário, o 

prazer ou a necessidade é esgarçar ou quebrar os existentes. Ou ainda, tender para o 

limite e provar o excesso. No segundo aponta-se para uma das principais características 

do neo-barroco. 

A história da arte do século XX, marcada por uma rápida sucessão de 

movimentos (os ―ismos‖) é um exemplo de procedimento que tende ao excesso. Na 

passagem de um movimento a outro, empurra-se o limite do perímetro do movimento 

anterior. Ao romper o contorno, são transpostas as normas. Dá-se o novo movimento e 

depois retorna-se à estabilização organizada do sistema centrado. 

 

A transposição dos limites do suporte na obra pictórica 
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Na segunda metade da década de sessenta e início dos anos setenta, na sequência 

de um bom numero de movimentos artísticos e questionamentos – dentre eles o do 

suporte e do objeto na arte, surge a arte conceitual que pretende reestudar, não só o 

objeto presente na obra, como a materialidade da mesma. 

A questão central esta no fato de haver uma clara distinção entre arte e estética, 

ou ideia e decoração. Qualquer elemento estético presente à obra pode torná-la objeto de 

admiração, distração, ao passo que enquanto idéia, mantém-se despojada de todo 

tratamento estético (visual).  

Desta forma, diferencia-se sobremaneira o conceito de arte das idéias dos 

conceitos de pintura e escultura. Em primeiro lugar, porque estas duas formas de 

produção artística podem valer-se dos referentes externos à obra, e em segundo lugar, 

porque são objetos de caráter predominantemente  visual na maioria das vezes, cuja 

função primeira é a sensibilidade da retina através de formas e do suporte, apenas dois 

dos elementos do  complexo de significados que é a obra de arte. 

Neste contexto, a intenção do artista ganha importância como único portador da 

ideia artística, buscando o meio que não adultere a proposta com referências visuais 

externas. 

Uma das propostas do período são as chamadas esculturas vivas, a  Earth-Art e 

Arte Poema, com trabalhos que ora eram esculturas de terra em grandes áreas abertas, 

ou ainda a arte dos materiais pobres, inúteis, em putrefação. 

Nestas condições dispôs-se a arte a se despojar de sua materialidade, incluindo-

se aí a perda de valor de venda dos objetos/arte, impossíveis de serem expostos em 

galerias ou serem comercializados. Neste contexto, tudo pode ser arte, e nasce a atitude 

artística. A obra, por si, deixa de existir como objeto comercializável, e a atitude do 

artista - ou a performance -  ganha o espaço da arte. 

 

A transposição dos limites no grafite e o excesso na interação com o suporte 

Ao utilizar o suporte como parte de seu projeto de comunicação, o grafite incorpora 

elementos do mesmo, tornando híbridos os conteúdos que, à primeira vista, estão 

alocados em diferentes espaços. 

O neo-barroco é uma importante ferramenta para estudar as manifestações 

comunicacionais que tem como característica a soma de elementos codificadores. Além 

disso, sabemos que, como via de mão dupla, a comunicação acrescentará ainda ao 
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processo os elementos do repertório do receptor que se transforma, no momento da 

recepção, em co-emissor da mensagem. Desta forma, se transpõe os limites, criando 

uma comunicação multi-códigos e multi-significados. 

Assim, cria-se obras que não são pura citação, como a arte pós-moderna, quando 

elementos são justapostos para criar um terceiro. A obra resultante é o que Calabrese 

(1987) denomina de supergenero, quando os marcos de gênero tradicionais são 

rompidos pela premência de comunicar, extraindo ―dos gêneros precisamente o 

momento indiciador‖(CALABRESE, 1987:65). 

Operando por sobreposição, o resultado é uma mistura heterogênea, de um sistema 

descentrado, cuja organização é assimétrica, geradora de ―forças expansivas‖, afirma 

Calabrese.  

O movimento barroco ensinou a conviver com o excesso. 

 

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Depois disso, passou a visitar nosso dia-a-dia na arte, poesia, arquitetura e na rua. 

 

Figura 4 

 

 

 

Figura 5 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

Assim, encontramos indícios deste tipo de operação no grafite que faz do suporte 

urbano elemento comunicador de seu conteúdo. 

 

 

Figura 8 

 

Figura 10 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

Figura 11 

 

Figura 13 

 

Figura 15 

 

Figura 12 
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Figura 14 

 

 

A transposição dos limites entre o verbal e visual 

Os traços de aparecimento de palavras ou signos verbais estão disseminados pela 

história pictórica da visualidade. Quer sejam signos completos em sua grafia, e portanto, 

portadores de significado, quer sejam indícios de grafias (e aí incluem-se escritas de 

vários tipos), estes elementos gráficos são parte da  história da arte, formando um sub-

caminho a percorrer com olhos  voltados para a estrutura sígnica e suas diferenças de 

linguagem. 

Um olhar para alguns dos principais movimentos artísticos deste século revela a 

grande incidência de utilização do signo verbal no contexto da produção pictórica. 

Dentre vários exemplos, encontramos tais manifestações na obra de Braque e Picasso, 

com o papier colle como expressão visual, em trabalhos carregados de signos verbais 

que refletem, como documento, a realidade da época, o que se repetirá na Arte Pop, 

após a segunda metade do século. 

No futurismo, um dos momentos em que a poesia espacializa o  texto, a obra 

pictórica recebe grande influência verbal. No Surrealismo, a letra/palavra, ou o 

elemento gráfico verbal, está presente pelas características  do próprio movimento: a 

retratação de objetos  e sua nomeação  no espaço da tela, criando estranhamentos de 

grande poeticidade. 

A Arte Pop, de posse dos elementos produzidos pela sociedade industrial, utiliza 

o texto da rua, e monta uma obra tipicamente urbana. E a seguir, o conceitualismo, um 

movimento de extensa riqueza na utilização do texto como fonte de informação verbo-

visual , quando os artistas dão outro valor à palavra, e criam  uma poesia da imagem. 
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Alguns parâmetros para a relação verbal-visual no grafite 

O estudo empreendido na relação texto-imagem revela, basicamente, duas 

categorias e dentro delas três subcategorias em que se pode verificar a performance 

desta relação de três maneiras possíveis. 

A primeira delas denomina-se Aproximação, faz com que o leitor considere o 

texto no seu caráter semântico, e estuda suas relações com a imagem na intersecção de 

significados, como é patente em certos momentos da arte e da poesia visual. A 

Aproximação pode ser definida, assim, como a relação de proximidade entre 

significante e significado, aquela onde o significante, extraído do contexto da língua 

corrente e da grafia padrão, carrega consigo seu significado, explícito e claro. 

No outro extremo está o que denominamos Distanciamento, em que se alarga o 

espaço entre significante e significado. Ao signo gráfico é atribuído um valor 

autônomo, independente do significado que veicula. Aumentando-se, neste contexto, 

sua informação visual, pode-se, provavelmente, diminuir sua qualidade de letra, 

fazendo com que o significante assuma sua qualidade física, material, plástica. 

Ganhando corpo físico, ou ainda, ganhando significado por meio de sua 

materialidade, a palavra desincumbe-se de designar, virando um objeto materialmente 

autônomo. Distanciamento quer dizer, neste âmbito, que o significante muda suas 

características, deixando de representar um significado, e a palavra ―dessemantiza-se‖. 

É o afastamento material do signo. 

 No espaço entre Aproximação e Distanciamento, estão os três possíveis degraus 

de interação texto-imagem: 

 1- o texto produz sentido, libertando a imagem desta tarefa; 

 2- a palavra e a imagem completam-se na produção de sentido e concretização 

do fato poético; 

 3- a imagem produz sentido, libertando o texto desta tarefa. 

Em nenhum destes tipos construtivos há possibilidade de emprego autônomo de 

qualquer uma das formas de linguagem: verbal ou visual. Pode-se definir o fio da 

narrativa de um dos códigos, mas não se pode deixar de criar uma intersecção de 

interpretações com a intersemiose do signo que segue. 

Estas especulações fundam-se, por um lado, no caráter arbitrário e generalista 

do signo verbal, definido pela linguística, e por outro, no caráter particular da 

representação visual. 
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O esvaziamento da relação significante x significado acontece porque o significante 

se altera, até perder suas qualidades de letra, quando perde então seu significado 

arbitrário advindo da verbalidade (conforme idéia segundo a qual o texto se sobrepõe 

ao visual para então tornar-se, ele próprio, visual). Este esvaziamento é uma interação 

de ordem semiótica, tendendo a afirmar a arbitrariedade e a convencionalidade do 

signo, e esta dessemantização pode se dar através de processos de fragmentação do 

código, redução a uma unidade gráfica mínima que prive de significado aquele sinal, 

introdução de rumores que impeçam a comunicação, ou mesmo pelo uso de signo 

alfabético de língua desconhecida, imitação de escrituras convencionais, entre outros. 

São exemplos dos três tipos de interação tanto obras pictóricas quanto poemas 

visuais, ou qualquer manifestação de linguagem que tenha como característica central a 

interação entre o verbal e o visual, como as peças publicitárias veiculadas na mídia 

impressa. 

 

O excesso e o grafite nas questões verbo-visuais 

O grafite revela o mesmo comportamento verbo-visual em três categorias. A 

primeira é a do elemento verbal portador de significado. Ao lado dela, o elemento 

verbal não portador de significado e por fim, o elemento verbal de predominância 

visual. A sequência de exemplos abaixo mostra estas categorias: 

  

Figura 16 

 

 

Figura 17 
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Nestes exemplos, as palavras são o principal veiculador de informação, ainda que sejam 

contextualizadas em tipografia, cor, tamanho e fundo.  

 

Figura 18 

 

 

Figura 20 

 

 

Figura 19 

Neste caso, os elementos verbais presentes são identificados e podem transmitir algum 

significado. Seu valor visual, entretanto, é importante, e equipara-se ao valor da 

informação verbal. 

 

Figura 21 
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Figura 22 
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Nestes dois casos, o valor de letra, iniciador do padrão visual empregado, desaparece 

quase que por completo, tornando-se impossível identificar alguma mensagem que não 

seja veiculada pelo registro visual. 

 

 A comunicação digital e a leitura visual 

 As ferramentas de compreensão das imagens, se pensadas à luz da 

linguagem da instantaneidade e interatividade da rede de computadores, levantam 

questões importantes. 

 Dillon (1996), ao referir-se à leitura interativa, fala, entre outros, de dois 

componentes: um que chama de ―Actema‖ ou o ato de seguir um link. O outro é o 

―Episódio‖, ou uma combinação do histórico do percurso, sobre o que leva a que. Optar 

por seguir ou não um ―link‖ é um ato de escolha, baseado num trajeto pessoal, que 

como decorrência da não-linearidade, leva à sensação de liberdade. Este é um 

argumento sedutor, presente também nas imagens da publicidade impressa e eletrônica 

(televisiva ou radiofônica), que se utilizam do raciocínio dialético, levando o receptor da 

mensagem a pensar que, dentre as opções que se apresentam, tem poder e liberdade de 

escolha. O trajeto selecionado pelo receptor das mensagens deve ser também analisado 

do ponto de vista das imagens oferecidas no mesmo, de forma que a interação texto-

imagem se torna o elemento balizador das análises. 

 Para explorar um pouco mais a questão da argumentação hipermidiática 

através da participação do público, observamos as definições de Azevedo (2010)  a 

respeito dos tipos de interação. Dentre as possibilidades elencadas, o autor aponta o 

―leitor reativo‖, que participa da comunicação respondendo ao impulso (muitas vezes 

apenas confirmando a recepção da mensagem), e o leitor ―interativo‖, que cria 

comunicação quando disponibiliza um link para alguém. Neste caso, aderir ou não a 

uma mensagem também é decisão empreendida a partir das informações verbo-visuais 

obtidas. 

 Também a autoria sobre o percurso de navegação, e a escolha da vizinhança 

que contribuirá para tal, se tornam argumentos sedutores, de poder de decisão sobre o 

caminho a seguir. Além disso, existe uma referência importante ao princípio de 

exterioridade, sugerido por Levy . A ininterrupta expansão do sistema depende de 
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elementos exteriores, constantemente adicionados, como imagens, por exemplo, fator 

que gera a sensação de atualidade e acesso à informação.  

 

O hipertexto e a não-linearidade na imagem 

A característica central da produção/recepção de conteúdo hipertextual é o fato 

de que as informações oferecidas no universo digital são disponibilizadas em nós, e 

acessadas através de links. São também produzidas da mesma forma, já que um texto 

produzido para o meio impresso pode ser disponibilizado nos meios digitais, mas o 

contrario nem sempre é perfeitamente funcional. 

Ao tratar de tradução intercódigos e/ou intermeios, observamos que nos meios 

digitais, onde estão sendo fartamente discutidas importantes questões a respeito da 

multimeiose e interatividade,  temos muito mais respostas no universo verbal do que no 

universo visual ou verbo-visual. Assim, entendemos que é imperioso terminar este 

artigo com perguntas, mais do que respostas, pois precisamos pensar nas questões da 

visualidade olhando também para as discussões geradas nos meios digitais.  

A leitura da obra visual, através da fragmentação, pode se dar através da cor, 

topografia ou semiose, por exemplo, mas é preciso descobrir em que medida os 

fragmentos revelam a obra ou qual é o risco da fragmentação, entre outras 

questões. 

 

 

Considerações finais 

O limite e o excesso, característicos do caráter cultural neobarroco são presentes 

nas mais diversas sociedades e diferentes períodos ou situações culturais. Sociedades 

mestiças, bem como sociedades descentradas, têm como procedimento comum a 

atuação no limite e, algumas vezes, a busca pelo excesso. 

O Grafite é uma manifestação que traz elementos neobarrocos porque utiliza 

algumas das ferramentas de construção que o movimento agrega: dentre elas o excesso, 

que é a busca por romper os limites dos gêneros estabelecidos. Como resultado, temos a 

interação da obra e suporte e a interação dos elementos codificadores constitutivos da 

mensagem, a saber, o verbal e o visual. 
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Como na maioria das vezes acontece, as manifestações comunicacionais, sejam 

elas artísticas ou não, aumentam seu poder de transmissão de informações quando 

imbricam códigos ou gêneros. O resultado é a força e poder influenciador do grafite 

como elemento urbano. 
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A Ditadura Militar Contada pelo Olhar do Fotógrafo Evandro Teixeira¹ 

 

Emily GONÇALVES² 
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Resumo 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo 8 fotografias sobre a Ditadura Militar capturadas 

por Evandro Teixeira, que representam um pouco da realidade vivenciada na época. 

Procurou-se enfatizar a contribuição de Evandro para a História do país através de seu 

trabalho, e, além disso, analisar as imagens para além do mero registro dos fatos – ou 

seja, identificar sua subjetividade. O método de estudo foi quantitativo, de certa forma, 

devido à seleção das fotos utilizadas, mas foi predominantemente qualitativo. As 

imagens foram analisadas à luz de seu contexto histórico, e encaixadas 

cronologicamente no texto, como que ―ilustrando-o‖, com a finalidade de tornar a 

leitura mais imersiva. Tais fotografias foram feitas há mais de quarenta anos e, apesar 

do tempo, sua mensagem sobrevive.  

  

 

Palavras-chave: fotografias; Ditadura; História; subjetividade. 

 

 

Introdução 

O presente estudo buscou enfatizar a importância do trabalho do fotojornalista Evandro 

Teixeira para a memória brasileira. Suas fotos, sobretudo as selecionadas neste trabalho, 

ajudam a contar parte da História do país – a saber, o período do Regime Militar. Dessa 

forma, ateve-se ao seguinte problema de pesquisa: Qual a contribuição de Evandro 

Teixeira para a História brasileira, por meio de seu trabalho fotojornalístico? O que há 

em suas fotografias, além do registro fiel dos fatos? Pode-se dizer que tal fotógrafo não 

só exerceu um verdadeiro papel jornalístico ao retratar tal momento histórico, como 

também utilizou sua câmera para lutar contra a repressão. 

A câmera fotográfica foi a arma que escolhi para lutar contra a 

ditadura militar. Desde o primeiro momento, quando flagrei a 

tomada do Forte de Copacabana, na madrugada de 1º de abril de 

1964, assumi o compromisso de registrar imagens que 

revelassem as arbitrariedades e as injustiças dos governos 

militares que tomaram de assalto a democracia de nosso País. 

(TEIXEIRA, 2007, p. 117). 

_________________ 
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O principal objetivo desta pesquisa foi observar e analisar a linguagem fotográfica das 

imagens selecionadas, relacionando-as com a realidade vivenciada no período ditatorial. 

Foram estabelecidos como objetivos secundários a apresentação biográfica de Evandro 

Teixeira, bem como sua participação política na Ditadura Militar e sua contribuição 

para o acervo documental sobre o período. 

 

Referencial Teórico 

Evandro Teixeira, fotojornalista reconhecido nacional e internacionalmente, retratou, 

entre muitas outras coisas, cenas que ajudam a contar parte da História nacional. De 

1964 a 1985 a sociedade esteve submetida às arbitrariedades dos militares, que tinham à 

disposição armas, oficiais e instituições repressivas.  

Nessa pesquisa foram selecionadas 8 fotografias do período, duas delas de 1964 e as 

demais de 1968, que o representam e ajudam a ―ilustrar‖ tal contexto histórico. Apesar 

das dificuldades enfrentadas pela imprensa e, consequentemente, pelos fotojornalistas, 

Evandro registrou valiosos recortes daquela realidade, que hoje, permitem a 

reconstrução e rememoração dessa difícil época, como reforça o jornalista Fernando 

Gabeira: 

Nessa figura extraordinária de Evandro Teixeira, não 

aprendemos apenas a História do Brasil em seus momentos mais 

dramáticos. Podemos seguir a história do nosso jornalismo, suas 

importantes vitórias, sobretudo se considerarmos que a liberdade 

de imprensa no país não é um fenômeno natural – ela foi 

conquistada, assim como todas as outras dimensões de nossa 

democracia. 

Dessa conquista, participa, igualmente, gente que esteve por trás 

ou diante das câmeras, gente que fez ou, simplesmente, 

registrou, com fidelidade, emoção e senso estético, esse pedaço 

da História do Brasil. (GABEIRA in TEIXEIRA, 2007, p. 116). 

 

O olhar do fotojornalista ―permite que as fotos sejam um registro objetivo e também um 

testemunho pessoal, tanto uma cópia ou uma transcrição fiel de um momento da 

mailto:emily.goncalves.91@gmail.com
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realidade como uma interpretação dessa realidade‖. (SONTAG, 2004). Portanto, mais 

do que o retrato fiel dos fatos, Evandro Teixeira deixa transparecer sua subjetividade e 

demonstra sua participação na luta pela democracia. Ele utilizou a profissão e seu 

instrumento de trabalho – uma câmera fotográfica – para garantir que as presentes e 

futuras gerações do Brasil conhecessem uma época tão recente e tão cruel desse país. 

A fotografia tanto pode mostrar as belezas do mundo como as 

atrocidades do mundo. Para o fotojornalismo, a fotografia 

precisa mostrar o que há de errado no mundo. No meu caso, 

sempre preferi fotografar nosso cotidiano, a miséria da nossa 

gente, e acabei concluindo que a fotografia é uma arma de 

denúncia. Eu acompanhei todos os militares ditadores no Brasil 

e não posso dizer que tive o prazer de enterrá-los, mas digamos 

que testemunhei quando foram enterrados. (TEIXEIRA in 

CAPUTO, 2008, p. 36). 

 

Método 

Com a finalidade de atender aos objetivos a que esta pesquisa se propôs, foram 

consultadas diversas fontes, como livros, sites, jornais, revistas, sobre o período da 

Ditadura Militar no Brasil e sobre fotografia, visto que o que se pretendeu foi analisar e 

contextualizar as fotos de Evandro Teixeira referentes a tal momento histórico. O livro-

base e ponto de partida do estudo foi o livro ―1968 Destinos 2008: A Passeata dos 100 

Mil‖, do próprio fotojornalista.   

Foram selecionadas apenas 8 imagens presentes na obra supracitada, consideradas 

suficientes para atender ao que se propõe esse estudo; diante disso, pode-se dizer que foi 

feita abordagem quantitativa. Entretanto, o estudo é majoritariamente qualitativo, pois 

preocupou-se em examiná-las e contextualizá-las historicamente.  

 

Os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de 

interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a-

dia, que têm a mesma natureza dos dados que o pesquisador 

qualitativo emprega em sua pesquisa. Tanto em um como em 

outro caso, trata-se de dados simbólicos, situados em 

determinado contexto; revelam parte da realidade ao mesmo 

tempo que escondem outra parte. (NEVES, 1996, p. 1). 

 

Inicialmente a ideia era examinar semioticamente tais fotografias, a partir da obra 

―Semiótica aplicada‖, de Lucia Santaella; contudo, a análise das mesmas foi baseada na 
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interpretação da pesquisadora à luz dos episódios históricos no qual foram capturadas, 

como se fosse uma rememoração de alguém que presenciou tais momentos, a fim de 

tornar a pesquisa mais imersiva para o leitor.  

 

O fluxo incessante de imagens (televisão, vídeo, cinema) 

constitui o nosso meio circundante, mas, quando se trata de 

recordar, a fotografia fere mais fundo. [...] Numa era 

sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo 

rápido de apreender algo e uma forma compacta de memorizá-

lo. A foto é como uma citação ou uma máxima ou provérbio. 

Cada um de nós estoca, na mente, centenas de fotos, que podem 

ser recuperadas instantaneamente. (SONTAG, 2004, p. 23).  

 

Foram lidas primeiramente obras sobre o campo da fotografia para obter um 

conhecimento mais abrangente do mesmo, cujos títulos são ―Uma história critica do 

fotojornalismo ocidental‖ de Jorge Pedro Sousa, ―Sociologia da Fotografia e da 

Imagem‖ de José de Souza Martins,  ―Foto-jornalismo‖, publicado pela Folha de São 

Paulo e ―Fotojornalismo‖, obra de Evandro Teixeira.  

Para legitimar a discussão e a análise das fotos, foram tomados como apoio os livros 

―Diante da dor dos outros‖ e ―Sobre Fotografia‖, ambos de Susan Sontag, o artigo 

―Diante da dor dos outros‖, de Maria das Graças Targino, sobre a obra homônima de 

Sontag, ―Foto, política e memória‖, resenha de Leila Landim sobre o livro ―1968 

Destinos 2008: A Passeata dos 100 Mil‖, além de trechos dessa mesma obra.  

O desenvolvimento do contexto histórico teve como embasamento os livros ―Os 

governos militares‖, de Edgard Luiz de Barros, ―Brasil: de Castelo a Tancredo‖, de 

Thomas Elliot Skidmore, historiador norte-americano especializado em História do 

Brasil, ―O golpe de 64 e a ditadura militar‖, de Júlio José Chiavenatto, além dos 

conhecimentos prévios da pesquisadora sobre o tema, adquiridos principalmente na 

disciplina Cultura e Mídias (cursada no primeiro semestre de 2011), lecionada pelas 

professoras doutoras Regina Célia Faria Amaro Giora e Maria Aparecida de Aquino, 

sendo esta última a responsável pelas aulas sobre o Regime Militar.  

 

Resultados e Discussão 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios – Anais 
 
 

849 

 

Evandro Teixeira nasceu no dia 25 de dezembro de 1935 em Irajuba, interior da Bahia, 

mas cresceu no município de Ipiaú. O interesse pela fotografia começou na juventude, e, 

a partir de então, Evandro passou a estudar fotografia; teve como professores Walter 

Lessa, do jornal de Jequié (BA), Silvio Glauber Rocha, fotógrafo reconhecido em 

Salvador (BA) e Zé Medeiros, do Cruzeiro. Foi morar no Rio de Janeiro e em 1958 

iniciou sua carreira no Diário da Noite (do grupo dos Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand). Já em 1963, foi trabalhar no Jornal do Brasil, onde permaneceu até 

setembro de 2010, quando o JB passou a ter apenas a versão on line. 

Reconhecido no Brasil e no mundo, o fotojornalista fez exposições em Paris, Frankfurt, 

Zurique, Madri, Veneza, Basel, Nova lorque, Cuba, México, Buenos Aires, Bogotá, 

além das principais capitais brasileiras. Currículo e nome estão presentes na 

Enciclopédia Internacional de Fotógrafos, onde constam os maiores ícones da fotografia 

desde 1839 até a atualidade. Evandro também recebeu vários prêmios: em 1969, 

recebeu seu primeiro prêmio, da Sociedade Interamericana de Imprensa; depois disso, 

ganhou dois dos concursos internacionais da Nikon (Japão, 1975 e 1991) e o da 

UNESCO (1993). Grandes publicações internacionais já divulgaram seu trabalho, entre 

elas: revista da Leica (Alemanha), revista de Fotografia da Suíça, "Photo" (França), 

"Harper's Bazaar" e "7" (Itália), sendo, portanto, referência obrigatória para o 

fotojornalismo brasileiro. 

Suas fotografias tornaram-se tema de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, 

intitulada ―Diante das Fotos de Evandro Teixeira‖, e compõe acervos de importantes 

museus, como Museu de Arte Moderna do Rio, Masp e Museu de Arte Contemporânea 

de São Paulo, Museu de Belas Artes de Zurique, Suíça e Museu de Arte Moderna La 

Tertulia, Cáli, Colômbia.  

Passaram por suas lentes temas como esporte, moda, sertão brasileiro, personalidades e 

política, sendo este último o ponto de abordagem do trabalho, especificamente as 

fotografias do período ditatorial brasileiro (1964 a 1985). Para tanto, foram selecionadas 

oito imagens, as quais serão analisadas e contextualizadas de acordo com o momento 

histórico no qual foram registradas, a fim de ―ilustrá-lo‖. 

 

Mas a força das imagens fotográficas provém de serem elas 

realidades materiais por si mesmas, depósitos fartamente 

informativos deixados no rastro do que quer que as tenha 

emitido, meios poderosos de tomar o lugar da realidade – ao 
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transformar a realidade numa sombra. As imagens são mais 

reais do que qualquer um poderia supor. (SONTAG, 2004, p. 

196, grifo do autor).  

 

O período que antecede o golpe de 64 foi marcado por forte instabilidade política. 

Durante o governo de João Goulart eram frequentes manifestações sociais e políticas, 

como consequência da complicada situação econômica que a população enfrentava. 

Enquanto isso, o presidente falava em Reforma de Base, e a classe média estava 

temerosa com a possibilidade da chegada do comunismo ao Brasil. 

O quadro só piorava e, com a ideia de modificá-lo, os militares entraram em ação. Em 

31 de março de 64 o general Olympio Mourão Filho comandou tropas vindas de Minas 

Gerais em direção ao Rio de Janeiro. A fim de evitar uma guerra civil, Jango deixa o 

país e refugia-se no Uruguai. 

 

Havia, sem dúvida, efetivas possibilidades de resistência, tanto 

por parte dos militares legalistas, como de diversos segmentos 

mobilizados da população. [...] No entanto, não aconteceu 

qualquer resistência significativa e o golpe político-militar se 

consumou em menos de 48 horas. (BARROS, 1997, p. 18). 

 

A guarnição do forte de Copacabana não aderiu ao movimento militar e acabou sendo 

tomada por forças comandadas pelo coronel César Montagna, que golpeou com as mãos 

o sentinela do portão, invadindo o forte sem utilizar armas – fato que ficou conhecido 

como ―episódio da bofetada‖ –. Durante o Regime, o local foi utilizado como presídio 

político. Evandro Teixeira foi o único fotógrafo a registrar esse momento. 

 

 
Tomada do Forte de Copacabana - Rio de Janeiro, 31/03/1964 
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Assim, tiveram início os chamados ―Anos de Chumbo‖. No dia 2 de abril, a junta 

militar chamada ―Comando Supremo da Revolução‖ passou a controlar o país e 

empossou Ranieri Mazzilli como presidente provisório. O Comando baixou o primeiro 

Ato Institucional no dia 9 do mesmo mês, que atribuía ao Executivo o poder de cassar 

mandatos e abolir direitos políticos por até dez anos, estabelecer estado de sítio sem 

consulta ao parlamento e forçar o Congresso a aprovar emendas constitucionais. ―Os 

novos donos da realidade explicitariam agora o mando absoluto através do máximo de 

violência e do uso indiscriminado da força. O emblema maior deste processo seria, 

desde a primeira hora da vitória do golpe, a prática sistemática da tortura e do 

assassinato político‖. (BARROS, 1997, p. 20). 

 

 
Golpe Militar: o início da repressão - Rio de Janeiro, 1964 

 

A imagem acima permite identificar o terror instaurado com o Golpe, e, por isso, pode-

se dizer que possui caráter subjetivo. Evandro Teixeira capta o momento em que 

homem em primeiro plano leva as mãos ao rosto, num sinal que pode ser interpretado 

como desespero ou tristeza, e ao fundo há um rapaz sendo carregado por oficiais, com 

uma expressão aflita. É necessário dizer que a subjetividade do fotógrafo não anula a 

objetividade da imagem; para legitimar tal idéia, é válido reproduzir a reflexão de Susan 

Sontag sobre as fotografias de guerras e tragédias: 

 

As fotos tinham a vantagem de unir dois atributos 

contraditórios. Suas credenciais de objetividade estavam 

embutidas. Contudo sempre tiveram, forçosamente, um ponto de 

vista. Eram um registro do real – incontroverso como nenhum 
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relato verbal poderia ser, por mais imparcial que fosse –, uma 

vez que a máquina fazia o registro. E as fotos davam testemunho 

do real – uma vez que alguém havia estado lá para tirá-las. 

(SONTAG, 2003, p. 26). 

 

O Regime estava apenas no início, e sua fase mais difícil só ocorreria quatro anos mais 

tarde. Castelo Branco subiu ao poder em 15 abril de 1964 e foi moldando a ditadura; em 

outubro de 1965 baixou o Ato Institucional número 2 e em menos de um ano – fevereiro 

de 1966 – editou o número 3 e em dezembro do mesmo ano o número 4. A repressão 

aumentava mais e mais a cada ato decretado.  

Mas é a partir de março de 1967 que a pior fase começa, com a transferência da faixa 

presidencial para Artur Costa e Silva. A partir de então, sobretudo em 1968, há um 

crescimento dos movimentos culturais, na música, literatura e teatro, incessantes 

discussões entre intelectuais sobre socialismo e capitalismo no mundo, fortalecimento 

do movimento estudantil – a principal preocupação dos militares –, além dos debates 

sociais devido à frágil economia do país. Na foto seguinte, Evandro Teixeira mostra 

uma das formas de ação do movimento estudantil, indicando que ele foi muito além das 

reuniões e discursos. 

 

 
Rural do Exército em chamas, Movimento Estudantil - Rio de Janeiro, 1968 

 

Em contrapartida, Costa e Silva foi concentrando seu governo diante desse cenário. No 

dia 28 de março de 1968 um pelotão de choque da Polícia Militar invadiu o Calabouço, 

restaurante do centro do Rio de Janeiro, considerado possível foco de inquietação, 

alegando que no local estava sendo organizada uma passeata com o objetivo de atacar a 

embaixada dos Estados Unidos. 
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Houve uma manifestação no local e a polícia militar chegou 

pronta a agir com energia. Logo ouviu-se um tiro. Disparado 

pela polícia, atingiu o estudante Edson Luís de Lima Souto, que 

caiu morto. Agora os ativistas tinham um mártir, uma morte que 

podia mobilizar o sentimento antigoverno. (SKIDMORE, 1988, 

p. 152). 

 

No dia 4 de abril de 1968 foi realizada a missa de sétimo dia de Edson na Igreja da 

Candelária, vigiada por militares, agentes do DOPS (Departamento de Ordem Política e 

Social) e por aviões da FAB (Força Aérea Brasileira). No final da missa, a cavalaria da 

Polícia Militar cercou e atacou os participantes, como é possível observar nas duas 

imagens a seguir. A primeira traz uma visão panorâmica do local, cujo ângulo permite a 

visualização da cena como do alto de uma torre, que permite ao observador identificar e 

reproduzir mentalmente os movimentos dos oficiais e da população.   

 

 
Visão panorâmica da invasão da cavalaria na missa do estudante Edson Luís 

Igreja da Candelária - Rio de Janeiro, 1968 

 

A segunda, por sua vez, mostra exatamente a invasão da cavalaria, com oficiais 

empunhando sabres e encurralando os populares contra a porta da igreja, que remete à 

ideia de uma guerra covarde entre policiais armados e pessoas despreparadas, mas essa 

é só uma possível forma de interpretação. ―A leitura da fotografia não se dá de forma 

unívoca ou eterna, mas é, sobretudo, trans-histórica e de teor subjetivo.‖ (TARGINO, 

2005). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ordem_Pol%C3%ADtica_e_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ordem_Pol%C3%ADtica_e_Social
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Cavalaria invadindo a missa do estudante Edson Luís na Igreja da Candelária - Rio de 

Janeiro, 1968 

 

Além de Edson Luís, muitas outras pessoas foram perseguidas, feridas e torturadas pelo 

Regime. Na imagem seguinte há uma estudante sendo carregada por colegas após levar 

um tiro, que reforça o ideal da união entre os estudantes – os quais não mediam esforços 

para ajudar ou proteger os companheiros da luta contra a ditadura.  

 

 
Estudante baleada, Movimento Estudantil - Rio de Janeiro, 1968 

 

Já a fotografia abaixo retrata a cena de um estudante sendo perseguido pelos oficiais e 

literalmente caindo, que faz alusão à verdadeira vontade do governo: derrubar, fazer ruir 

o movimento estudantil.  
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Queda do estudante de Medicina na Cinelândia, Movimento Estudantil, Rio de Janeiro, 

1968 

 

A repressão se intensificava; no mês de junho houve uma série de protestos duramente 

barrados pelos militares, cujos resultados foram mortes e prisões de inúmeros 

manifestantes. Foi a chamada Semana Sangrenta, que teve como resposta a Passeata dos 

Cem Mil, realizada no dia 26 de junho de 1968; foram feitos discursos de líderes 

estudantis, como Vladimir Palmeira, somados a gritos e faixas de protesto, e 

surpreendentemente não houve reação policial. Nesse dia, Evandro Teixeira fora 

escalado pelo Jornal do Brasil para ficar atendo a Vladimir Palmeira, pois havia o boato 

de que ele seria preso ou assassinado. 

A foto a seguir é uma das mais reproduzidas em livros, revistas, sites, blogs, quando o 

assunto é Regime Militar, e consagrou Evandro Teixeira como fotojornalista. Foi a 

partir dela que ele pensou e criou seu último livro - ―1968 Destinos 2008: Passeata dos 

100 Mil‖. A faixa que se destaca sobre a multidão com os dizeres ―Abaixo a Ditadura – 

Povo no poder‖ representa o desejo de toda a sociedade, cansada da opressão imposta 

pelo regime. O olhar do fotojornalista captura inúmeros rostos, incrivelmente nítidos, 

como se fossem retratos individuais, ―imobilizando para sempre um instante no 

transcurso de suas juventudes como um cutelo que, diria poeticamente Cartier Bresson, 

corta o fluir incessante e inalcançável do tempo e, na eternidade, capta o instante que 

confunde e surpreende a morte‖ (LANDIM, 2008, p. 3).  
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Passeata dos 100 Mil, Movimento Estudantil - Rio de Janeiro, 1968 

 

A Passeata dos 100 Mil, de Evandro Teixeira, é o 1968 

definitivo, o ano que não acabou, e que não acaba mais. O resto 

perdeu a juventude e, com ela, o sentido que as coisas pareciam 

ter naquele tempo. Só a sua fotografia rejuvenesce. Cada década 

que passa acrescenta a ela um significado – e vai se remoçando. 

Anda tão nova, que quem a vê, ultimamente, mal faz ideia de 

como era preciso focalizar um futuro distante, para fotografar a 

multidão num negativo de 86 centímetros quadrados, posando 

para a História. [...] Se, ao contrário dos acontecimentos de 

1968, a Passeata dos 100 Mil continua aí na nossa frente, é 

porque, entre a fração de segundo e a posteridade, ela cruzou 

com o olho de Evandro Teixeira (CORRÊA in TEIXEIRA, 

2007, pp. 29 e 30). 

 

As fotografias de Evandro Teixeira sobre o Regime Militar param no ano de 1968, mas 

a ditadura continuava, e endurecia cada vez mais. Em 13 de dezembro de 1968 foi 

decretado o Ato Institucional n° 5, instalando de vez o pânico na sociedade. A repressão 

contra os opositores foi acirrada; o AI-5 permitia que o general-presidente fizesse o que 

bem entendesse, desde o fechamento do Congresso até a cassação de mandatos 

parlamentares. Mas Costa e Silva teve problemas de saúde e foi afastado da presidência; 

foi substituído por uma junta de emergência, que acabou em 1969, quando Emílio 

Garrastazu Médici assumiu o cargo. 

O governo Médici é considerado o mais brutal do período ditatorial, marcado por 

prisões, torturas, desaparecimentos de civis e medo, graças ao aparelho repressivo do 

estado, como o DOPS e o DOI-CODI Destacamento de Operações e Informações-

Centro de Operações de Defesa Interna). Enquanto isso, o Brasil vivia o chamado 
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―milagre econômico‖, com intenso desenvolvimento do país, financiado por recursos 

externos.  

 

Mas não é somente a repressão que explica o Brasil de Médici. 

Juntamente com o porrete, oferecia-se a cenoura. O rápido 

desenvolvimento económico levou ao paraíso os brasileiros 

situados no vértice da pirâmide salarial - os profissionais, os 

tecnocratas, os administradores de empresa. [...] Visto em 

conjunto o governo estava se saindo bem - em seus termos. O 

crescimento econômico acelerado funcionava. A propaganda 

governamental funcionava. A repressão funcionava. A censura 

funcionava. Os militares da linha dura, repetidamente frustrados 

desde 1964, estavam se vingando recuperando tanto tempo 

perdido. (SKIDMORE, 1988, pp. 215 e 216). 

 

Mas o milagre econômico teve seu fim no governo de Ernesto Geisel (1974 – 1979), 

devido ao aumento do preço do petróleo, a recessão mundial e a falta de investimentos 

estrangeiros. Com as crescentes dificuldades na política e o alto custo para manutenção 

do regime, Geisel deu inicio ao processo lento e gradual de abertura à redemocratização, 

levando militares radicais a cogitarem a deposição do presidente – tudo em vão. No fim 

de seu mandato a sociedade havia mudado; a repressão diminuíra e os grupos de 

oposição voltaram a se organizar. Em 1978, Geisel revogou o AI-5 e fez de João Batista 

Figueiredo seu sucessor. 

Figueiredo foi o último general-presidente, e seu mandato durou de 1979 a 1985. Ele 

acelerou o processo de abertura política, restabeleceu o pluripartidarismo e aprovou a 

Lei de Anistia, que permitia o retorno de exilados políticos ao país, além de absolver os 

que cometeram crimes políticos – tanto opositores quanto militares. Também enfrentou 

os militares radicais, cuja resistência se deu por meio de atos terroristas. A economia 

piorou e os índices de inflação e a crise aumentaram. 

No último ano de seu governo surgiu o movimento das Diretas Já, mobilizando toda a 

população para reivindicar eleições diretas para a próxima eleição presidencial. 

Contudo, o governo resistiu, e o sucessor de Figueiredo foi escolhido indiretamente pelo 

Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985. O deputado Tancredo Neves fora 

escolhido, mas devido ao adoecimento e morte, quem assumiu o cargo foi o vice José 

Sarney. 
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Tancredo morreu em 21 de abril, depois de sete operações e 38 

dias no hospital. O público, embora cético quanto às muitas 

cirurgias "bem sucedidas", ficou aturdido com a notícia. Em 

vida Tancredo assomava como um salvador político. Morto, 

assumia as proporções de um santo. Todas as esperanças, 

acumuladas e centralizadas no homem que não viveu para 

materializá-las, manifestaram-se impetuosamente. [...] José 

Sarney prestou juramento para assumir o pleno status de 

presidente em 21 de abril, depois que os médicos declararam o 

caráter terminal da doença de Tancredo. Trabalhando agora à 

sombra que o ilustre brasileiro projetava sobre o seu governo, 

Sarney enfrentava formidáveis desafios. (SKIDMORE, 1988, p. 

500). 

 

 

Conclusão 

A presente pesquisa, intitulada ―A Ditadura Militar contada pelo olhar do fotógrafo 

Evandro Teixeira‖, preocupou-se em ressaltar a contribuição desse fotojornalista para o 

acervo documental sobre esse período da História do Brasil. Com essa finalidade, 8 

fotografias de sua autoria foram selecionadas e analisadas de acordo com o contexto 

histórico em que foram registradas. 

Apesar de breve, o estudo trouxe maior conhecimento não apenas sobre esse passado 

recente da História nacional e sobre o campo da fotografia, mas, sobretudo, a respeito 

da excelência do fotógrafo Evandro Teixeira. Tal magnitude se deve, possivelmente, à 

dedicação ao seu trabalho. Ele é digno de elogios pela qualidade estética de seu trabalho 

e mais ainda por ter aliado a profissão ao engajamento político. Foi capaz de aliar a 

objetividade jornalística – por retratar fielmente os fatos – à sua subjetividade, pois 

fotógrafos são mais do que meros observadores – tornam-se parte daquilo que seus 

olhos registram. ―Há um preço embutido em cada imagem [...]: um pedaço da emoção, 

da vulnerabilidade, da empatia que [os] torna humanos se perde a cada vez que 

[acionam] o botão da câmera‖. (in TARGINO, 2005).  

Talvez na época Evandro não imaginasse que por meio dessas imagens as gerações 

presentes e futuras tomariam conhecimento dessa triste fase do país e do sofrimento 

daquela geração passada. Tais fotografias foram capturadas há mais de 40 anos, mas sua 

mensagem perdura até hoje.  
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Resumo 

 

Criada no Renascimento, a Fotografia é uma forma de retratar a realidade e imortalizar 

momentos, por meio da projeção de uma figura imagética sobre uma folha de papel. 

Desenvolvidas por Nicéphore Niepce e Daguerre, as câmeras fotográficas tomaram 

proporções tão grandes, a ponto de se tornarem ícones de uma época e perpetuarem até 

hoje com a profissionalização tanto de sua atividade, quanto de seu processo de 

revelação. 

 

 

Palavras-chave: fotografia; câmera; história; daguerreótipo. 

 

 

Corpo do Trabalho 

 

No renascimento o desenho deixou de ser atributo de quem sabia manejar o 

lápis.  Albrecht Dürer, ícone da renascença alemã, iniciou seus trabalhos de gravura em 

madeira e cobre, em 1486. Anos mais tarde, em 1535, divulgou várias máquinas para 

desenhar e retratar, antecipando-se assim às câmeras escuras que aparecem mais tarde. 

O princípio da câmera escura é a representação da imagem invertida através de uma 

fresta. Este princípio já era conhecido por Aristóteles, na Grécia Antiga, por volta de 

350 a.C.. 

O astrônomo francês Saint-Cloud expõe-nos o fenômeno da câmera escura desta 

forma: quando numa sala de tamanho normal e escurecida, se faz uma abertura numa de 

suas paredes, ou no teto, que deixe filtrar luz, qualquer raio luminoso procedente do 
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exterior projeta-se na superfície oposta ao orifício uma mancha circular, mesmo que o 

furo não seja redondo. A projeção será maior quando mais afastada do orifício se 

encontrar a parede receptora, mesmo que isto resulte na perda da nitidez da projeção. Já 

a técnica dos perfis e das silhuetas consistia em recortar o perfil de uma pessoa em papel 

preto. 

Em 1550, Girolamo Cardano junta a esta câmera um disco de cristal, 

provavelmente a primeira lente, para melhorar a visão.  

 

Niepce e Daguerre 

 

Nicéphore Niepce pode ser considerado o pai da fotografia. Nasceu em 1765, na 

cidade de Chalon-sur-Saône, na França. Em 1816, Niepce conseguiu imagens sobre 

papel utilizando a câmara escura descrevendo-a como uma espécie de olho artificial, 

preconizou o emprego do diafragma e descobria o Betume de Judéia, que servia de 

bases para os vernizes protetores contra o ataque de ácidos. Ele começou com uma 

técnica chamada litografia, que usava a câmara escura, depois foi a vez do cloreto de 

prata, que ficava escuro ao entrar em contato com a luz, até que se decidiu pelo betume. 

Porém Niepce abandonou-o rapidamente, pois implicava em grandes e difíceis 

manipulações. O Betume de Judéia voltou à luz em 1850 com as primeiras aplicações 

industriais da fotogravura, e foi este processo que Niepce revelou no contrato de 

associação com Daguerre. Eles começaram a trabalhar juntos em 1829, quatro anos 

antes da morte de Niepce. Mas o que a fotografia deve a Niepce não se limita 

unicamente a manipulações químicas. Foram encontrados em seu museu câmaras de 

madeira com ópticas medíocres, porém contendo acessórios como diafragma e equipada 

com um cilindro de madeira na parte posterior girando sobre um eixo metálico, 

assegurando uma hipótese de tentar utilizar o papel continuamente, precursor dos rolos.  

Louis Jaques Mandé Daguerre nasceu em 1787 em Corneilles-em-Parisis, 

também na França. Decorador, pintor e famoso pelo seu Diorama onde aplicava seus 

conhecimentos, perspectivas e jogos de luz. 

Diorama: quadro cênico de grandes dimensões, pintado em base transparente, no 

qual por variação de iluminação, quando observado de lugar escuro, se obtêm da mesma 

paisagem grande variedade de efeitos, tais como paisagem diurna ou crepuscular, céu 

nublado, entre outras.  
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Após a morte de Niepce, Daguerre continuou os experimentos sozinhos, 

desenvolvendo assim o daguerreotipo, que pouco tinha a ver com a técnica utilizada 

anteriormente. Por meio deste processo, a imagem era obtida sobre uma placa e coberta 

por uma camada de prata polida, além de vaporizada com iodo. Eram utilizados 

luxuosos estojos decorados, podendo ser de couro ou baquelite. Ele foi usado na Europa 

na década de 1840 e início da posterior. Durante muitos anos considerou-se como 

primeira fotografia conhecida a de uma natureza morta em 1822.  

Hércules Florence, nascido na França, veio para o Brasil em 1824 e em 1833 já 

utilizava um processo de sua invenção que havia batizado de photographie. Este 

permitia fixar imagens da câmara escura, multiplicar escritos e desenhos por uma ação 

da luz. Em 1837, Daguerre introduziu novas modificações na sociedade, sendo 

considerado dois anos depois, o inventor da fotografia. 

 

O Primeiro Material Fotográfico 

 

Os materiais fotográficos, ao princípio, eram muito caros e só estavam ao 

alcance de ricos interessados ou de entidades científicas dotadas de fundos financeiros. 

Daguerre empreendeu a fabricação em série de seu material, em parceria ao seu 

cunhado, dono de uma papelaria. O daguerreótipo inicial vinha com acessórios para a 

preparação da chapa e sua revelação, além de um tripé. Era acompanhado também de 

um manual, trazido nos principais idiomas, cujas trinta primeiras edições se esgotaram 

no ano inicial de venda. Contudo, como a invenção era do domínio público, 

multiplicaram-se rapidamente as réplicas da câmera daguerreana.  

Apesar de tudo, o daguerreótipo deixava muito a desejar. Recordemos de que se 

tratava de uma imagem positiva única, cujo resultado só se podia apreciar sob 

determinado ângulo de visão. Em plena luz, via-se unicamente uma placa metálica 

polida sem nenhuma imagem aparente. A imagem aparecia invertida como num 

espelho. As paisagens apresentavam uma topografia trocada que intrigava qualquer um. 

Para remediar isto, colocava-se um prisma a qual restituía a imagem, mas pressupunha 

um alargamento do tempo de exposição. 

O processo difundiu-se rapidamente por todo mundo ocidental, promovido pela 

ânsia do lucro como pelo gosto refinado de fotografar. A primeira revista fotográfica do 

mundo foi fundada em Nova Iorque, em 1850, denominada The Daguerreian Journal. 
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Nas margens do rio Hudson, nasceu a cidade de Daguerreville, em volta de uma fábrica 

de produtos fotográficos, prefigurando o império da Kodak. 

Fizeram-se construções apropriadas para as grandes necessidades de iluminação, 

numa época em que as cidades ainda não estavam dotadas de luz elétrica. As primeiras 

estruturas metálicas adaptavam-se perfeitamente ao esqueleto de naves envidraçadas 

que se podiam instalar nos pátios das casas, ou nos telhados, terraços. 

Assim, em menos de um ano, nasce uma profissão cujos praticantes se irão 

formando à medida que trabalham nela e também à medida que as melhorias técnicas 

aparecem, a passos largos: câmera, ópticas, formato, tempo de revelação e exposição. 

Para muitos, o retrato continuava a ser finalidade da fotografia. A possibilidade 

de realizar instantâneos que o novo processo possibilitava o seu custo muito inferior ao 

do daguerreótipo e o advento da imagem multiplicável abriram caminho definitivo ao 

retrato fotográfico na vida do século XIX. A fotografia alcança todas as camadas da 

sociedade e começa a aparecer o fotógrafo de rua, uma nova profissão que surgia no 

início da década. 

 

As Chapas Secas: O Gelatino Brometo 

 

Em 1871, o médico Richard Leach Maddox propôs o gelatinobrometo, o qual se 

utilizava a gelatina como substrato seco e o brometo como matéria sensível. A solução 

era estendida sobre uma chapa de vidro e deixava-se secar. Mais tarde, depois de ter se 

acertado como suporte negativo, impôs-se a necessidade de fabricar papéis de 

gelatinobrometo para os positivos. Em 1905 surgem as emulsões pancromáticas 

(sensíveis a toda a gama de cores). 

  No ano de 1889, em Paris, é realizado o Primeiro Congresso Internacional de 

Fabricantes e Técnicos para normalizar o material fotográfico. Fixou-se o sistema para 

determinar a luminosidade das objetivas e também os formatos e espessura das chapas 

de vidro. 

A ótica também melhorou consideravelmente, com os alemães levando a merecida 

fama, como Zeiss e Schott. Apareceram as lentes anastigmáticas (sem deformação da 

imagem) e as acromáticas (sem defeito de cromatismo, isto é, o defeito que consiste em 

ver os objetos contornados pelas cores do arco-íris). As máquinas fotográficas se 

popularizam devido ao seu fácil manuseio e portabilidade.  
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Fundação da Kodak 

 

O bancário George Eastman patenteou em 1879, na Inglaterra, uma máquina de sua 

invenção que aplicava o gelatinobrometo de maneira homogênea. Em 1880, patenteou a 

invenção nos Estados Unidos. No ano seguinte, Eastman decide abandonar sua carreira 

de banqueiro e dedicar-se inteiramente à sua indústria fotográfica. A primeira câmera 

Kodak, lançada em 1888, possuía 100 poses e rolo de papel. A máquina era vendida 

carregada e uma vez batida as suas 100 poses, o consumidor mandava a câmera para a 

fábrica, onde se processava o rolo e se devolvia ao cliente a câmera recarregada, 

acompanhada do negativo revelado e das cópias positivas. Tudo isso por 10 dólares. A 

máquina custava em torno de 25. Em 1889, o rolo de papel foi substituído por um de 

celulóide. Nascia assim o rolo de película. 

You press the button, we do the rest (Você aperta o botão, nós fazemos o resto) foi o 

slogan utilizado pela Kodak, resumindo a grande idéia comercial que punha a fotografia 

ao alcance de todos.  

Com a fotografia cada vez mais ao alcance dos amadores, surge a moda das 

montagens e postais, que reproduziam paisagens e monumentos e inunda o mercado 

com pretensões artísticas.  

Jacob August Riis (1849-1914), enquanto obtinha informações para seus artigos, 

tirva fotografias de surpresa com uma câmera dissimulada e foi o primeiro a utilizar o 

magnésio, cuja luz, disparava por uma espécie de revólver, prefigurava o flash. 

 

A Decomposição do Movimento 

 

Edward Muybridge, em 1878, tirou fotografias da égua Sallie Gardner. Para 

mostrar seu movimento, colocou 24 câmeras em fila cujos obturadores eram ativados 

por fios que eram cortados pela égua. Etienne-Jules Marey, em 1882, procurou obter em 

um só cliché o desenrolar do movimento. Para isso, idealizou a maneira de tirar várias 

imagens de um mesmo modelo em diversas posições, situando-o sobre um fundo preto e 

disparando a máquina a intervalos regulares. 

A invenção da sua ―espingarda fotográfica‖, com cliché circular, data de 1882. 

Permitia tirar doze instantâneos por segundo, cada um com uma exposição de 1/720 de 

segundo. Cabe indicar que, tanto Muybridge, que adaptou suas fotografias ao zoótropo, 
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como Marey, realizador de fotografias em película contínua, prefiguram o 

cinematógrafo, apresentado pelos irmãos Lumière, em 1895. Além da aplicação prática 

do instantâneo para determinar, por exemplo, quem ganha uma corrida muito acirrada, 

as fotografias feitas co flash estroboscópico por Harold Edgerton e Gjon Mili trazem-

nos outra vez a exposição múltipla de um mesmo modelo dinâmico, obtida com outra 

técnica. 

 

A Terceira Dimensão 

 

Charles Wheatstone, em 1836, desenvolveu um aparelho para proporcionar a 

visão em relevo chamado estereoscópio. O estereoscópio permitia a visão 

correspondente aos 65mm de distância que há entre os olhos. Entretanto, foi apenas uma 

experiência ótica, dada a dificuldade de fazer à mão desenhos com visão dissociada de 

cada olho.  

David Brewster, inventor do caleidoscópio, se deve o propósito de obter imagens 

estereoscópicas por meio da fotografia em 1844 (cinco anos depois do daguerreótipo). 

Depois de ter feito imagens duplas com uma câmera cuja objetiva se deslocava 

horizontalmente sobre uma placa graduada, em 1849 Brewster substituiu-a por uma 

câmera binocular que, ao obter simultaneamente e de maneira sincronizada as duas 

imagens, permitindo fazer retratos estereoscópicos. Louis Ducos Du Hauron, em 1891, 

criou uma representação conjunta de duas imagens, com o afastamento correspondente à 

distância binocular, cada uma numa cor complementar. A esse processo deu-se o nome 

de anáglifo. 

 

Holografia 

 

Em 1948, os trabalhos do cientista Dennis Gabor anteciparam com o nome 

holograma (do grego, holos, todo) a ideia de uma imagem total. Já em 1962, Leith e 

Upernicks da Universidade de Michigan conseguiram um holograma perfeito utilizando 

o raio laser. O processo baseia-se no fenômeno da interferência das emissões de luz 

coerente do laser: uma que procede diretamente do gerador de luz, outra que é refletida 

pelo objeto que se vai fotografar. Uma vez revelada, a superfície fotográfica apresenta 

um aspecto moiré, ou molhado, sem imagem perceptível. Basta iluminá-la com uma 

emissão de raio laser, para que a imagem do objeto fotografado apareça imediatamente 
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no espaço, dando a ilusão do objeto reproduzido nas suas três dimensões e permitindo 

ao espectador ver os dois perfis e a cara do modelo. É um padrão de interferência criado 

quando duas grades apresentam movimento relativo entre si em referência a um 

observador. 

 

A Cor 

 

No ano de 1869, Charles Cros e Louis Ducos Du Hauron trabalharam em 

métodos semelhantes para fazer fotografias coloridas.  Seus trabalhos basearam-se na 

decomposição das três cores primárias. Ducos obtinha sucessivamente três negativos do 

mesmo tema mediante um filtro colocado entre a objetiva e a chapa. Um seletor 

apropriado interceptava uma das cores primárias para cada negativo. O positivo 

transparente conseguia-se pela utilização de um corante correspondente à cor que 

representava cada negativo. A sobreposição dos três negativos recompunha o que a 

análise havia dissociado. Essa técnica era chamada de tricromia. 

Leopold Mannes e Leopold Godowski lançaram, na década de 30, o processo 

Kodachrome: As três camadas da emulsão encontram-se sobrepostas sobre a mesma 

película e com uma espessura total inferior a ao de uma película normal a preto e 

branco. Uma camada só é sensível às radiações azuis, outra às verdes e a terceira às 

vermelhas. As camadas revelam-se sucessivamente com reveladores acopladores de 

cores que convertem o brometo de prata em determinadas cores. Em seguida, por 

inversão destas cores, obtém-se a reprodução final da imagem positiva num dispositivo 

único. 

 

Fotomecânica 

 

A fotomecânica diz respeito à aplicação da fotografia nas artes plásticas, sendo 

que estas idéias eram projetadas por Niepce, que diferenciava gravuras de pontos de 

vista, antes de sua morte e depois por Daguerre. 

Grupos de Processos da Fotomecânica: 

 

1. Processo em Relevo: as superfícies salientes recebem tinta que é transmitida ao 

papel. 
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2. Processo em Oco: corresponde a ocogravura que faz com que a imagem fique 

em depressão. 

3. Processo Plano: retenção de tinta pelos traços desenhados. 

 

A Fotografia e a Arte no Século XIX 

 

Há uma relação entre a pintura e a fotografia, mostrando interação entre elas, 

sendo que esta foi utilizada como auxiliar de conservação e restauro, já que algumas 

obras eram deterioradas pela ação solar, e eram restaurados com algumas técnicas 

fotográficas como os retoques. Aos poucos a fotografia se torna um instrumento de 

divulgação de arte, já que ela extraía dos museus a essência das obras, e depois 

transmitia ao público. 

 

 

A Fotografia Arqueológica Monumental 

 

Uma das aplicações da fotografia é a chamada aérea: serve para localizar 

vestígios de civilizações perdidas que não são notadas ao nível do solo. A luz rasante 

pode revelar a presença de vestígios e permite localizar o lugar adequado para 

escavações. Podem aparecer cidades submersas debaixo das águas ou fortalezas 

perdidas debaixo da areia do deserto ou da vegetação da selva. 

 

Instrumento de divulgação de arte 

 

Quando se visita pela primeira vez um museu, como o Louvre, muitas de suas 

peças já nos é familiar através das suas reproduções. Ex: Monalisa. 

A resposta desta pergunta: A Fotografia é Arte? Deve ser escolhida pelos 

apreciadores de obras primas, pois há uma extensa discussão a este respeito. 

Apresentamos somente elementos para sua escolha: muitos pintores se tornaram 

fotógrafos, ou porque muitos retratos passaram a ser fotografados e não mais pintados, 

por frustração, ou por ser mais fácil. Daguerre foi um destes ex-pintores. Da Vinci 

recorria à câmera escura para facilitar seu trabalho. Manet se inspirou numa série de 

fotografias contemporâneas para pintar ―Execução do Imperador Maximiliano (1867)‖. 
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Do Período entre Guerras a Pós-modernidade 

 

              Durante a primeira guerra mundial, as imagens começaram a se espalhar pelo 

mundo inteiro. Algumas tendências européias se juntaram à fotografia, como por 

exemplo: o surrealismo, dadaísmo e futurismo. A maior utilização da fotografia em 

publicidades fez com que muitos europeus fossem para os Estados Unidos e 

conseguissem trabalho facilmente na área da publicidade. 

              Após a primeira guerra surge o grande impacto do fotojornalismo, pois a 

subida dos nazistas fez com que os fotógrafos alemães que estavam nos EUA ajudassem 

a confiscar muitas pessoas após a identificação delas através das fotos. 

              Pode se dizer então que os alemães foram fundamentais no impulso do 

fotojornalismo, porém a liderança desse ramo ainda é norte-americana. Os americanos 

cresceram nessa área após a crise de 29, quando o presidente da época contratou vários 

fotógrafos para recolher fotografias sobre as condições do campo. 

              O Brasil esteve presente desde o início na história da fotografia com Marc 

Ferrez, mostrando a vida rural e as comunidades indígenas brasileiras. 

              Em 1955 veio o reconhecimento definitivo do documento fotográfico na 

exposição ―A família do homem‖ que refletia tudo o que constitui a vida humana, desde 

o início até a morte, apresentado no Museu da Arte Moderna (MOMA). 

 

Fotojornalismo  

 

O jornalismo americano nasceu na Alemanha, mas com a ascensão do nazismo, 

os melhores repórteres, em sua maioria judia, migraram para o estrangeiro, sobretudo 

para os EUA. 

 O primeiro a dar um toque pessoal na fotografia de informação foi Eric 

Salomon. Sua carreira desenvolveu-se entre 1928 e 1933. Com uma câmera Ermanox e 

depois uma Leica, políticos e diplomatas eram apanhados de improviso.  

 Felix H. Man começou a tirar fotografias durante a 1ª Guerra Mundial. Sua 

grande reportagem foi a que fez de Mussolini. Alfred Eisenstaedt fotografou durante a 

campanha de Mussolini na Abissímia. A fotografia dos pés gretados de um soldado 

Abissímio, mostra o estado em que se encontrava o exército que combatia Mussolini. 
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 Além do fotojornalismo temos: fotografia publicitária, de moda, documental, de 

pessoas, submarina, de turismo, da natureza e animais e a de esportes. No Brasil, Marc 

Ferrez (1843-1923) mostrou a vida rural e das comunidades indígenas. 

 

Fotografia Colorida 

 

 Em 1802, o inglês Thomas Young, depois de muitos estudos, apresentou a 

hipótese de que as três cores fundamentais (azul, vermelho e amarelo) são suficientes 

para o olho reproduzir todas as demais cores. A partir dessa teoria, foram inventados os 

procedimentos fotográficos aditivos, que resultavam em fotos coloridas. 

 A revelação é realizada em três etapas. A revelação preta e branca, que produz 

uma imagem prateada, a revelação cromógena, com reações químicas que provocam o 

surgimento de colorantes em torno dos grãos de prata e a fase de branqueamento e 

fixação, para eliminar os grãos de prata e estabilizar as imagens. 

 

Fotografia Instantânea 

 

 Em 1943, Edwin H. Land, dono da Polaroid, que até então fabricava apenas 

câmeras comuns com o plástico polaroid, estudou um processo de revelação fotográfica, 

que fornecia a foto revelada alguns minutos após ela ter sido tirada. A bobina do filme 

comporta o negativo, o papel positivo e os produtos para revelação. 

 Em 1963 cria o Polacolor, que permitiu fotografias instantâneas coloridas. A 

Polaroid faliu em 2008, pois perdeu muito espaço com a chegada das câmeras digitais. 

A licença da empresa foi comprada e especula-se que a câmera volte ao mercado em 

2010 com modelos analógicos e digitais. 

 

Câmeras Digitais  

 

 A primeira câmera digital foi desenvolvida durante a Guerra Fria. O programa 

espacial norte-americano tirou as primeiras imagens digitais com uma câmera acoplada 

na sonda Mariner 4, em 1965. A superfície de Marte foi registrada em 22 fotos em preto 

e branco com resolução de 0,04 megapixels. 

 Em 1981 a Sony colocou no mercado a primeira câmera digital a que o público 

tem acesso. Ela tinha resolução de 0,3 megapixels e valiam 12 mil dólares. Ainda nos 
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anos 80, lançou modelos mais acessíveis, de 350 dólares.  A popularização das câmeras 

digitais começou na década de 90 e atualmente elas dominam o mercado. 

 

Atualidade 

 

 Hoje, alguns fotógrafos consideram que 12 megapixels não são suficientes para 

câmeras amadoras, mas, provavelmente, a concorrência não será para melhorar a 

resolução dos aparelhos, mas sim para desenvolver softwares que melhorem as imagens 

e suas cores depois de tiradas ou programas como o Microsoft Photosynth, que une 

milhares de imagens criando um efeito 3D. 
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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a importância dos fotógrafos Augusto 

Stahl e Henrique Klumb para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do fotojornalismo. 

Os fotógrafos foram profissionais de imensa importância para o desenvolvimento das 

atuais técnicas fotográficas. Ambos inovaram a forma de capturar e valorizar o 

cotidiano dos negros em suas fotografias. A busca pelo ―instantâneo roubado‖ e o 

questionamento sobre a relação entra a sociedade burguesa do século XIX e os negros 

escravos marca grande parte dos seus trabalhos. 

 

 

Palavras-chave 

 

Stahl; Klumb; século XIX; negros; cotidiano; fotojornalismo. 

 

Corpo do trabalho 

 

Introdução 

Há indícios de que o fotojornalismo tenha surgido no Brasil em meados do 

século XIX, quando as imagens foram introduzidas na imprensa como forma de 

―imagens  de  reportagem‖.   Porém,  anos  antes, Stahl e  Klumb já se preocupavam  em  
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desligar-se das normas em busca da novidade do cotidiano, fazendo com que suas obras 

passassem a também seencaixar na forma de ―imagem reportagem‖. 

Nas primeiras décadas do século XX, com o desenvolvimento da indústria 

gráfica, há o efetivo nascimento do fotojornalismo. Os fotógrafos deixam de fotografar 

a arquitetura da cidade e se preocupam em registrar cenas, cenários e personagens. 

Segundo Sousa (2002), o fotojornalismo é uma atividade singular que usa a 

fotografia como um veiculo de observação, de informação, de analise e de opinião sobre 

a vida humana e as consequências que ela traz ao Planeta. Sendo assim, o 

fotojornalismo tem sua função como agente do jornalismo, retratando a realidade de 

acordo com o olhar do fotografo sobre a situação. 

 

―(…) fazer fotojornalismo ou fazer fotodocumentalismo é, 

no essencial, sinônimo de contar uma história em imagens, 

oque exige sempre algum estudo da situação e dos sujeitos 

nela intervenientes, por mais superficial que esse estudo 

seja.‖ (SOUSA, 2002; p. 8 e 9). 

 

Os fotógrafos alemães, Henrique Klumb (193? – 1886) e Augusto Stahl (1818 – 

1877), vieram para o Brasil em meados do século XIX. Ambos, pertencentes a segunda 

geração de fotógrafos, retratavam os acontecimentos imperiais, como inaugurações de 

estradas e o dia-a-dia de senhoras elegantes no Jardim Botânico.  

Na época, vários cientistas encomendavam retratos de ―raças puras‖, para 

estudar o cruzamento entre etnias. Louis Agassiz contratou Augusto Stahl para fazer a 

captura dos ―negros puros‖, os quais estavam presentes na sociedade escravocrata 

brasileira, transformando-os em um objeto de estudo.  

 Assim, Klumb e Stahl, de lugares diferentes do território brasileiro, decidiram 

abordar, além da ciência, o cotidiano sofrido dos negros. Os fotógrafos retratam em 

instantâneos roubados, a desigualdade socioeconômica, presentes na época da 

escravidão no Brasil. Desse modo, ambos deixam de ser fotógrafos e passam a 

denunciar uma situação, ou seja, tornam-se fotojornalistas.  

 Como cita Sousa (2002), a imagem fotojornalística funciona melhor quando 

transmite uma sensação como a pobreza, a exclusão social, etc. 
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Quando se procura, numa única imagem, transmitir várias 

ideias ou sensações ao mesmo tempo, o mais certo é 

gerar-se confusão visual e significante. O tema principal 

deve, assim, ser realçado (SOUSA, 2002, p. 10 e11) 

 

Henrique Klumb(183? – 1886) 

O fotógrafo alemão Revert Henrique Klumb chegou ao Brasil em 1852 e 

instalou-se no Rio de Janeiro. Sua história é pouco conhecida ao que se antecede esta 

data, mas sabe-se que Klumb teria chego ao país como fugitivo do governo francês, na 

condição de mercenário. 

Durante a década de 1840 e 1850, a produção fotográfica 

carioca concentrou-se, por razões estritamente comerciais, 

em torno do retrato, até que, na segunda metade dos anos 

cinqüenta, dois fotógrafos começaram a documentar a 

cidade de forma sistemática: o alemão Revert Henrique 

Klumb e o francês Victor Frond (VASQUEZ, 2002). 

 

No legado de Klumb, o seu fascínio sobre a fotografia estereoscópica é notável, 

predominando assim, em suas obras, os estereogramas - imagens planas, superpostas 

pela visão binocular, que dão a impressão de uma única imagem em relevo.  

―Tais tornavam possível ao espectador ‗penetrar‘ na imagem e observar sua 

‗terceira dimensão‘‖ (VASQUEZ, 2001).  

Pioneiro da técnica no Brasil, o fotógrafo realiza vistas estereoscópicas da 

capital imperial entre 1855 e1862, produzindo mais de 200 obras sobre a paisagem 

carioca. 

A estereoscopia era e é a grande vida da fotografia, e até 

os anos 1900, poderíamos até afirmar que no mundo a 

difusão e o interesse pela estéreo fotografia foi maior do 

que o da fotografia comum, existindo um grande número 

de empresas dedicadas à comercialização de cartões 

postais fotográficos com vistas estereoscópicas das mais 

variadas (PARACAMPO, 2003). 

 

O Rio de Janeiro, fotografado por Klumb, era a cidade colonial portuguesa, uma 

metrópole discreta, e ainda tinha o jeito de província. Suas fotografias proporcionavam 

a oportunidade de conhecer a cidade do Rio como ela realmente era naquele período. 
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Dentre suas principais realizações destacam-se a inauguração da primeira estrada 

de rodagem brasileira, a União-Indústria, ligando Petrópolis, no Rio de Janeiro, à cidade 

mineira Juiz de Fora.  

Em 1861 Klumb se tornou o fotógrafo predileto da imperatriz, transferindo-se, 

em 1866, para Petrópolis, onde passou a dar aulas para a princesa Isabel. Esse feito lhe 

concedeu o título de Fotógrafo da Casa Imperial. 

As fotos de Klumb eram reconhecidas por retratarem paisagens, plantas, aves e 

naturezas mortas, temas incomuns à época. Porém, ele também passa utilizar o elemento 

humano, o que causa uma  transformação em seu histórico de obras. 

A organização de cenas do cotidiano dos mais pobres, que surgem em 

instantâneos roubados, retrata negros e trabalhadores, tornando essa forma de 

representação uma forte característica de seu trabalho.  

Em 1872 publica Doze Horas em Diligência. Guia do Viajante de Petrópolis a 

Juizde Fora, um dos primeiros livros de fotografia editados no Brasil, com textos e 

fotos de sua autoria. Este trabalho foi de extrema importância na época, pois nunca uma 

só pessoa havia fotografado, escrito a reportagem e publicado o seu próprio material 

antes. 

Em 1875, Klumb causa outro grande impacto,tanto no meio fotográfico quanto 

no meio social, ao mostrar suas ―fotografias noturnas‖, que na realidade não eram 

noturnas, mas sim a produção de um efeito técnico. 

Klumb celebrizou-se como o autor de cenas noturnas que 

encantavam seus contemporâneos, mas não passavam de 

ardilosas trucagens... Abstração feita a este episódio de 

caráter anedótico, Klumb deve ser louvado como um dos 

mais extraordinários paisagistas brasileiros (VASQUEZ, 

2002). 

 

Por volta de 1885, muda-se para Paris com sua família, mas devido a problemas 

financeiros, solicita passagens de volta ao Brasil à imperatriz Tereza Cristina(1822 - 

1889). O pedido é deferido, mas não se sabe se Klumb permaneceu na Europa, ou se 

retornou a Salvador. 

Revert Henrique Klumb foi um fotógrafo ousado, independente e inovador, 

como afirma Vasquez (2001). 

 

Augusto Stahl(1828- 1877) 
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O fotógrafo alemão Augusto Stahl chegou a Recife em 1853, no vapor Thames, 

vindo da Mala Real Inglesa, onde, na própria Inglaterra, se presume que tenha 

aperfeiçoado sua formação e sua evolução na área fotográfica. 

Segundo Lago (2001), a chegada de Stahl no Brasil coincide com o período de 

introdução de importantes inovações tecnológicas que viriam a transformar a prática da 

fotografia no mundo. 

Depois de outros fotógrafos como Frond e Klumb, Augusto Stahl provavelmente 

tenha sido o próximo a deixar suas contribuições gravadas para a história do inventário 

iconográfico da então capital do Império, Rio de Janeiro. 

 

Stahl logo se destacou como um dos mais criativos e 

produtivos fotógrafos de paisagens urbanas e bucólicas. 

Dentre as tantas fotografias produzidas, algumas são 

consideradas uma espécie de complemento do ensaio 

fotográfico de Klumb sobre o Passeio Público. (BONI, 

2007) 

 

Porém, diferentemente dos fotógrafos estrangeiros, Stahl permaneceu, em um 

primeiro momento, em Recife até os fins de 1861, onde abriu seu próprio estúdio na 

Rua do Crespo. 

Stahl realiza fotografias nos arredores de Recife, imagens 

de engenhos com certa influência da fotografia européia 

principalmente dos ingleses. As fotografias de Recife 

mostram um conjunto refinado de imagens brasileira da 

década de 1850. Foi um dos mais significativos artistas da 

paisagem daquele período. (LAGO, 2001, p. 8). 

 

No mesmo ano Stahl se transfere para o Rio de Janeiro em sociedade com 

Germano Wanschaffe – também vindo de Recife – instalando o estúdio 

Stahl&Wanschaffe. Vasquez (2002) ressalta que Stahl deixou imagens memoráveis 

tanto do centro da cidade quanto das regiões de Botafogo, Jardim Botânico e Catumbi.  

Em outra obra, o autor enaltece a criatividade do fotógrafo alemão na busca por 

novos ângulos e o preciosismo estético de suas composições fotográficas e o compara a 

um grande mestre estadunidense da fotografia. 

Com efeito, dotado de uma grande segurança estilística, 

Stahl foi um dos raros fotógrafos a transcender as 

influências das regras de composição herdadas da pintura, 
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para construir imagens com uma visão essencialmente 

fotográfica, que antecipa o arrojo visual dos mais ousados 

mestres contemporâneos, como o norte-americano Lee 

Friedlander. (BONI, 2007 apud VASQUEZ, 1995, p.37). 

 

Em 1862Stahl realiza uma reportagem fotográfica da chegada de D. Pedro ao 

Recife.Ele fotografa o cais cinco minutos antes da chegada, no momento da chegada e 

de cinco a dez minutos depois da chegada, o que mostra a diferença de movimento em 

tais períodos. 

Stahl costumava fotografar paisagens e retratos, mas a partir de uma encomenda 

feita pelo cientista Louis Agassiz, passa a retratar ―negros puros‖ numa série de 

imagem. Nessa sequência, o alemão se mantém distante do objeto ao registrar corpos de 

humanos negros em série para as pesquisas científicas. 

Mais tarde, o mesmo inicia uma perseguição de cenas do cotidiano dos mais 

pobres, com uma cadeia de fotos do centro do Rio de Janeiro, as quais trazem os 

escravos negros em seu cotidiano na cidade. 

 

Brasil da época 

Tendo como raiz uma sociedade escravocrata, o Brasil do século XIX passava 

por um momento conturbado. O cenário de instabilidades políticas era agravado pelas 

rebeliões nas províncias e também a exploração. Nesse contexto as maiores vítimas 

eram os negros submetidos às condições precárias de vida e de trabalho.  

 

Os negros vinham sobretudo de Angola, Moçambique e 

Guiné e desembarcavam nos portos de Rio de Janeiro, 

Recife, Salvador e S. Luís. Transportados nos navios 

negreiros, em condições sub-humanas, mais de 40% deles 

morriam durante a travessia. 

Os que chegavam eram vendidos na praça pública, para a 

produção do açúcar, a mineração e os trabalhos 

domésticos (NEVES, 2006). 

 

A escravidão fez com que o trabalho braçal se tornasse uma atividade inferior 

perante a sociedade da época. O que tornou esse tipo de atividade algo destinado 

somente aos negros, os quais eram totalmente marginalizados. Essa precariedade e 
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exploração estenderam-se desde aos escravos envolvidos em atividades domésticas, 

quanto os envolvidos em atividades braçais.  

Os negros, que vivenciavam essa situação, foram vistos e retratados por Klumb e 

Stahl, a partir de reflexões sobre as más condições de trabalho e a miséria presente em 

seus cotidianos. 

Segundo Reis e Silva, sob um olhar imperialista, a escravidão tornou-se uma 

prática usual. O regime escravista era quase como um campo de concentração; um 

sistema completamente rígido.  

Contudo, não há como se esquecer das diversas formas de resistência contra a 

escravidão. Como os conflitos diretos, as fugas e a formação de quilombos a fim de 

manifestar a insatisfação a essa condição mísera e precária na vida desses escravos. 

As resistências também eram expressas por meio de manifestações religiosas, 

traços da culinária africana, o desenvolvimento da capoeira, o suicídio e os casos de 

abortos quando o senhor do engenho deitava-se com uma de suas escravas. Os negros 

resistiam com a expectativa de não serem meros objetos na sociedade. 

Mesmo após a independência do Brasil, a escravidão se manteve intacta, fato 

que diferencia o país de outras regiões da America, as quais após as libertações da 

metrópole decretavam a liberdade de seu povo. O preconceito racial e os interesses dos 

grandes proprietários de terras e fazendas apoiavam a preservação desse sistema 

escravocrata, que somente traziam benefícios para a casa grande. 

 Porém, com o surgimento dos interesses britânicos pela ampliação de seu 

mercado consumidor em solo brasileiro, o país se viu pressionado a apoiar os 

movimentos abolicionistas. A partir da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, a 

escravidão estava abolida e a imigração de novos trabalhadores europeus surgiu para 

substituir os negros escravos, trazendo assim um novo ideal preconceituoso de 

branqueamento da população. 

As marcas desse período foram retratadas por Klumb nas oficinas de gás do 

Barão de Mauá; no teste da locomotiva na estrada de ferro de Mauá (provavelmente a 

primeira imagem locomotiva feita no Brasil); obras na zona portuária do Rio de Janeiro; 

a elegância das senhoras no Jardim Botânico; as grandes vistas panorâmicas da cidade, 

seus prédios e monumentos.  
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Já Stahl representou tal período com retratos e vistas de Recife; obras da estrada 

de ferro Recife- São Francisco. Também retratou muitos acontecimentos do cotidiano, 

apresentando características que incorporariam o fotojornalismo. 

 

Negros na fotografia 

Cientistas estrangeiros acreditavam que os retratos fotográficos ajudariam no 

estudo das raças humanas, o que enfrentava as superstições do senso comum de que os 

retratos abreviavam a vida daquele que eram fotografados. Esses materiais davam 

regularidade e precisão às minuciosas medições que os estudiosos positivistas 

regularmente procuravam a fim de provar suas teorias evolucionistas. Um exemplo 

desse estudo é o zoólogo e geólogo Louis Agassiz. O mesmo dedicou-se ao cruzamento 

entre as raças indígenas e negras, a partir de fotos tiradas por Walter Hunnewell, seu 

auxiliar.  

Segundo os estudos do próprio Agassiz, não era mais 

indispensável realizar longas viagens a procura de tipos 

humanos. Retratos de frente, perfil e de costas, a partir do 

modelo da antropometria, davam regularidade e precisão 

às cuidadosas medições. O que me surpreendeu 

primeiramente ao ver índios e negros juntos foi a diferença 

marcante nas proporções de diferentes partes do corpo. Os 

negros, como macacos de braços compridos, são 

geralmente mais esbeltos [...] enquanto os índios têm 

pernas curtas, braços curtos [...] (NARANJO, 2006, p. 43).  

 

―O negro é algo mais do que um macaco, mas algo menos que um homem, resumia 

Serres, alguns anos antes‖ (NARANJO, p. 26). 

A questão de os negros, no início, serem retratados em quadros e fotografias 

como sinônimos de status é bem abordada em “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto 

Freyre. Obras como essas, demonstram que ter posse de escravos significava riqueza e 

poder. A fotografia era uma forma de registrar o quão influente eram essas famílias 

donas de engenhos e fazendas. 

Há também representações dos negros na fotografia segundo o olhar de artistas 

viajantes, como Rugendas e Debret, em que ambos deram outra perspectiva na 

iconografia dos negros.  

Ao passo que a ciência importava a métrica da superfície 

aparente dos corpos, a arte atenuava a ―face real da 

escravidão‖ e dava um foco aos negros ―ora confinados no 
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exótico, ora numa visão tranqüilizadora, alegórica 

romântica‖ (MARCÍLIO apud KOSSOY e CARNEIRO, 

1994, p. 10).  

 

Além dos profissionais citados acima, surgem dois fotógrafos alemães, Henrique 

Klumb e Augusto Stahl, os quais irão optar por outro viés: Ambos registraram o 

cotidiano dos negros a partir de suas dificuldades e iniquidades ocorridas em seu 

cotidiano.  

Tanto Stahl quanto Klumb usufruiriam da visão romântica, das paisagens e da 

precisão científica, para se questionar sobre as problemáticas sociais e econômicas do 

país. Concretizando de maneira eficaz suas reflexões em cenas sobre o desalento e a 

miséria dos negros que viviam sob o regime de escravocrata.  

 

Encontro de Stahl e Klumb 

Klumb e Stahl pertencem à segunda geração de fotógrafos estrangeiros que 

atuaram no Brasil. Os fotógrafos se encontram no início da expansão do capitalismo, 

num período em que o país estava passando por uma transformação social, em meados 

do século XIX. Após ultrapassar instabilidades políticas, como as rebeliões nas 

províncias, a Guerra de Canudos e do Cangaço, a política brasileira almejava reduzir o 

poder do imperador D. Pedro II, alcançando assim maior autonomia. Tais fatores 

favoreceram a permanências dos dois fotógrafos no país. 

Quando chegou ao Brasil para a expedição de Agassiz, Stahl fotografava os 

negros para um estudo científico. Já Klumb utilizava, em suas fotografias, a técnica 

estereoscópica para registrar as paisagens da província.―Tais tornavam possível ao 

espectador ‗penetrar‘ na imagem e observar sua ‗terceira dimensão‘‖. (VASQUEZ, 

2001 p.14).  

Porém, nesse contexto histórico, tanto Stahl quanto Klumb deixam a visão 

romântica das paisagens e da precisão científica em segundo plano e passam a se 

dedicar ao questionamento dos problemas sociais e econômicos do país.  Ambos 

começam, através de seus registros, a dissecar a miséria e os desalentos a que os negros 

eram submetidos durante o regime de escravidão. 
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Nesta trajetória do negro enquanto modelo de 

representação, pôde-se constatar que estamos diante de 

cenas construídas onde o negro se viu embelezado por uns 

e animalizado por outros; romanceado em meio à 

paisagem tropical ou abominado por suas manifestações 

culturais; estigmatizado em seu traje de escravo ou trajado 

aristocraticamente no cenário do estúdio fotográfico, no 

momento em que, já liberto, pode optar por um estilo de 

representação. Comercializado como tipo exótico, viajou 

para o além-mar e tornou-se conhecido do europeu 

curioso, via cartão postal (KOSSOY e CARNEIRO, 1994, 

p. 212 apud MAROCCO). 

Os fotógrafos também passam a criticar a forma em que as notícias eram 

apresentadas nos jornais da época, fazendo nascer, assim, o dever jornalístico no mundo 

fotográfico. Deste modo, os flagrantes do real deveriam então estabelecer vínculos com 

a realidade factual. O repórter deixa de fotografar de forma científica e passa a ser uma 

testemunha do que acontece em determinado momento, desprendendo-se das normas e 

contratos burgueses. 

Nas cenas organizadas por Stahl e Klumb, há indícios, de 

uma (...) forma de crítica às margens do que era notícia 

para os jornais na época, que evidencia precocemente a 

potência do devir jornalismo: são flagrantes do real que 

estabelecem vínculos com a realidade factual e indicam a 

idéia de testemunho do repórter fotográfico (...) 

(CHAVES, in ACHUTTI, p. 64-65; PALMA, p. 7 apud 

MAROCCO). 

Stahl retrata, no centro do Rio de Janeiro, o cotidiano dos negros de forma 

realista. O fotógrafo mostra o sofrimento nos rostos dos negros, expondo a crueldade da 

escravatura através das cicatrizes e das fisionomias tristes.  

Já Klumb, quando passa a fotografar o cotidiano dos mais pobres, os classifica 

como o instante roubado. O alemão critica a desigualdade social do regime escravocrata 

da época e trata suas fotos com esmero, preocupando-se com o procedimento na 

produção da fotografia. Klumb acreditava que o artista deveria se preocupar com a 

sensibilidade em captar aquilo que é o mais comum e também especial. 

Klumb organiza igualmente cenas do cotidiano dos mais 

pobres, que surgem em instantâneos roubados, como a 
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doméstica que não lhe dirige o olhar e lhe volta o dorso, 

agachada e provavelmente realizando uma tarefa nos 

fundos da usina de gás... (MAROCCO, 2009) 

Klumb e Stahl trouxeram uma nova direção à maneira de fotografar, imprimindo 

em suas fotos vida e movimento, que são encontrados em elementos de suas obras 

como: enquadramento da fonte em busca do instantâneo e a exploração da novidade. 

Ambos focam a busca de algo que rompa com a norma, crie a aproximação entre o 

fotógrafo e o voyerur e utilize o jogo de sombras. 

Segundo Marocco (2009), as experiências de Klumb e Stahl representam uma 

prática fotográfica que permite demarcar o que será território do bom jornalismo e, que, 

como tal, se ocuparia precocemente de reconhecer criticamente um acontecimento 

presente: a escravidão. 

Considerações finais 

Augusto Stahl e Henrique Klumb formaram a segunda geração de fotógrafos 

estrangeiros no Brasil. Seus trabalhos foram de imensa importância para o 

aperfeiçoamento do fotojornalismo e das técnicas fotográficas. 

Ao capturar os instantes e o cotidiano dos negros no Brasil, Stahl e Klumb 

inovaram e criaram um novo modo de ver a realidade dos escravos. Os fotógrafos 

questionavam a situação socioeconômica do país e as mazelas que abatiam os 

trabalhadores negros.  

A crítica ao modelo jornalístico da época e o rompimento com o romantismo 

presente nas fotografias, foram a base para a formação de um novo conceito de 

fotografar. No fotojornalismo, a denúncia tornou-se característica imprescindível 

àqueles que partilhavam dos mesmo ideais sociais dos fotógrafos Augusto Stahl e 

Henrique Klumb. 

O fotojornalista passou a ser parte crucial do momento fotografado. Seus 

registros, mais do que retrato da realidade, eram uma crítica à sociedade. 
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RESUMO 

 

 Dando ênfase a fotografia como fenômeno sóciocultural, este artigo consiste em 

abordar as semelhanças entre o passado e o presente na fotografia amadora no que diz 

respeito aos álbuns de família. Analisar as contribuições de estudos feitos sobre a 

fotografia de família onde a credibilidade, a temporalidade são referências na forma de 

representação de um clã ou de uma sociedade. Por um viés sociológico este artigo visa 

estabelecer relações como as noções de representação que se embaralham nas 

sociedades industriais e consumistas, ou seja, na era modernista e na contemporânea. 

Para isso, a pesquisa utilizará áreas da sociologia, filosofia e história, apoiando-se em 

teóricos como Pierre Bourdieu, Gilles Lipovetsky, Guy Debord, André Rouillé entre 

outros. Neste contexto, no intuito de narrar uma realidade a pesquisa força a fazer um 

breve percurso sobre o desenvolvimento da indústria fotográfica e também o crescente 

consumo na era digital. 

 

 

PALAVRA-CHAVE: Fotografia amadora; álbuns de família; fotografia digital. 
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O PASSADO E O PRESENTE DA FOTOGRAFIA AMADORA 

 

Este estudo tem um viés sociológico na arte de fotografar. Desse modo, não poderia 

deixar de inserir um gênero tão importante da  linguagem fotográfica que é a fotografia 

amadora  e sua significativa evolução através dos seus quase dezentos anos de 

existência. 

Ficou registrado em páginas anteriores que, com a chegada do século XX, a história 

assistiu a evolução da fotografia e, com isso, também a evolução da fotografia amadora. 

Com a revolução industrial uma nova categoria social estava emergindo e disposta a se 

solidificar como classe e como família; eram os burgueses que estavam em ascensão. 

Com o advento da fotografia, tudo começa a ser documentado e com isso, as pessoas 

passam a ter outra visão de mundo. 

Nos dois últimos séculos que antecederam o século XVIII, a Europa vivenciou uma 

série de mudanças com a expansão do mercantilismo:  a descoberta  do novo mundo, a 

reforma religiosa protestante e, por fim, a revolução industrial, marcada pelas profundas 

mudanças na mentalidade do homem europeu por ter acabado de vez com o sistema 

feudal  e consolidado  a sociedade capitalista. 

Sendo assim, com surpreendentes transformações na forma de pensar, surgiu uma 

sociedade mais consolidada, mais independente, formando clãs e famílias com o 

conceito de família tal como conhecemos hoje.   

Segundo o professor e advogado José Carlos Moreira Alves, um estudioso em  Direito 

Romano, até a Idade Média um agrupamento de pessoas sob as ordens de uma mesma 

autoridade eram chamadas de família, cujo termo vem de famulus do latim, que queria 

dizer escravos domésticos. Durante aquele período, as pessoas começaram a se ligar por 

vínculos de matrimônios e contratos por conveniência, gerando o conceito de 

maternidade e paternidade espelhados pelas imagens pictóricas referentes ao exemplo 

da família de Cristo. Todavia foi somente depois da Revolução Francesa em 1789, que 

começaram a surgir os casamentos, priorizando os laços afetivos. Nesse sentido, Alves 

demonstra: 

Com a Revolução Francesa surgiram os matrimônios laicos no 

Ocidente e, com a Revolução Industrial, tornaram-se frequentes 

os movimentos migratórios para cidades maiores, construídas em 

redor dos complexos industriais. Estas mudanças demográficas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Industria
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originaram o estreitamento dos laços familiares e as pequenas 

famílias, num cenário similar ao que existe hoje em dia. As 

mulheres saem de casa, integrando a população activa, e a 

educação dos filhos é partilhada com as escolas  (ALVES, 2001, 

p 282). 

 

No começo, a fotografia – que surgiu bem depois da Revolução Francesa – estava nas  

mãos apenas de profissionais, pelo motivo de ser muito técnica e trabalhosa. Nessa 

época a fixação da imagem ainda era feita em placas de vidros grandes, pesadas e 

quebradiças, que eram os daguerreótipos – o aparelho inventado por Daguerre – 

também era usado enormes tripés de madeira. Dessa forma, para retratar as pessoas, era 

necessário ir  até o fotógrafo ou contratar um, que não constituia um serviço muito em 

conta. 

Foi nesse periodo da história, mais precisamente em 1888, que o empresário Eastman  

Kodak inventou uma câmera portátil que levou o seu nome. Tratava-se de uma caixa de 

madeira com uma lente, medindo 10cm x 18cm. Dentro havia um rolo de papel com 

uma camada de emulsão sensível à luz. Enrolado dentro dessa caixa, permitia obter 

umas cem fotografias. Desse modo, quando esse filme (o rolo) acabava, as pessoas iam 

até uma loja da Kodak e a caixa era deixada para a revelação; a pessoa então já saia com 

uma outra câmera, igual  à que  havia deixado, com mais cem chapas para fotografar. 

Juntamente com o slogan da Kodak ― Vocês apertam o botão e nós fazemos o resto‖, as 

pessoas que possuiam esses aparelhos, sentiam-se estimuladas a produzir suas próprias 

recordações. 

 

Até o ano de 1900  já havia  lojas da Kodak  em várias cidades da Europa e dos Estados 

Unidos, e ainda na primeira década do século passado, o mundo inteiro já havia sido 

fotografado. 

Para uma pessoa comum, contemporânea da época, ter cem fotos para serem 

registradas, era considerado muito para um tempo em que não tinha ainda um conceito 

de memória vista pela estética da fotografia. 

Mas, no começo do século XX, as famílias viram nessa nova tecnologia a possibilidade 

de ter sua imagem retratada e com isso, reafirmarem-se como famílias, guardando para 

sempre a imagem de seus entes queridos, para deixar para seus filhos, netos  e gerações 

vindouras.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Entretanto, nas fotografias de família dessa época nada havia que demonstrasse muita 

naturalidade. As pessoas posavam, vestiam suas melhores roupas, geralmente estavam 

segurando livros para se dizerem letrados e cultos. Desse jeito, reproduziam nas fotos a 

ideia com as quais as pessoas gostariam de serem lembradas, ou como elas gostariam 

que as outras pessoas as vissem.  

Começaram, assim, a formar os primeiros álbuns de família de que se tem notícia. Esse 

era um trabalho de paciência e puramente feminino; eram as mulheres que escolhiam 

cuidadosamente as fotografias, formando toda uma narrativa como elas gostariam que 

fossem contadas.  

 

 

 
Fotografia retrata uma famíla da década de 1910. 

Fonte: Foto divulgação da peça de teatro Álbum de Família, 2008, Minas Gerais 

 

 

 

Porém, quem julga que no álbum está registrado e arquivado a verdadeira história de 

uma família, pode estar totamente equivocado. Essas fotografias eram  bem pensadas e 

escolhidas antes de serem expostas em belos álbuns. Fatos desagradáveis e pessoas não 

gratas eram retirado, e as edições eram muito bem montadas; formava-se assim uma 

nova postura cuidadosamente selecionada na qual a memória de uma família estava 

sendo preservada.Em destaque no album sempre figurava a pessoa que era importante 

ser mostrada. De igual modo ocorria com as roupas e os momentos que davam maior 

prestígio. Fora desses quesitos, o que sobrava era rasgado ou, então, escondido em 

caixas bem guardadas e esquecidas em fundos de gavetas. Não sem razão, este 
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comentário: ―A fotografia não é apenas pseudopresença, mas também símbolo da 

ausência‖ (SONTAG, 2002, p. 15).  

Desse modo observamos que a realidade de uma época ou de uma família  pode ter sido 

puramente construída, de acordo com as circunstâncias. O real foi mascarado segundo 

as conveniências  e  questões, cuja verdade o tempo apagou, deixando nos assim a ideia 

de um passado que foi singelamente inventado e não que tenha sido vivido da maneira 

como foi perpetuado na foto da família. 

A propósito da questão do álbum de família, pode-se fazer das suas fotos uma analogia 

com que o escritor e historiador húngaro Arnold Hauser pondera sobre a  verdade.  Diz 

ele que a verdade nunca foi soberana em qualquer época da história; ela foi sempre 

moldada e maleável de acordo com os interesses políticos e sociais. 

Aquilo que damos o nome de verdade não passa, na realidade, de 

mentiras e embustes para animar a vida e aumentar o poder, os 

quais são necessearios para que a vida continue, em seus aspectos 

essencias, o pragmatismo adota esse conceito ativista e utilitário 

de verdade. A verdade é o efetivo, útil e proveitoso, o que suporta 

o teste do tempo (HAUSER, 2003, p. 953). 

 

Durante anos, os álbuns retratavam apenas as comemorações familiares mais 

importantes, como nascimentos, casamentos, aniversários e um ou outro retrato já em 

uma fase mais bem sucedida da família, depois do nascimento de todos os filhos. 

Mesmo sendo portáteis e acondicionadas em elegantes estojos de couro, as câmeras das 

primeiras décadas do século XX eram pesadas, não era o tipo de objeto que se carregava 

para todo lugar. Para funcionar, era preciso abrir um dispositivo em forma de fole 

flexível fixado entre a lente e o filme. Sendo assim, diante dessas características, 

somente era levada em situações bem especiais.  A figura abaixo é um   exemplo de 

câmera fotográfica fabricada na década de 1940. 

 

Por evidente, de igual modo esse modelo foi muito usado para as fotos que compuseram 

um álbum familiar. Portanto, faz também parte do passado. Na verdade, quando vemos 

um álbum de família, estamos lutando contra o tempo que passou; é uma constatação. A 

fotografia para esse tempo; mas quando observamos uma foto ou um álbum antigo,  

existem simultaneamente um resgate desse tempo e uma evidência que o tempo passou. 

Conforme Kossoy confirma: 
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Quando o homem vê a si mesmo através dos velhos retratos nos 

álbuns, ele se emociona, pois percebe que o tempo passou e a 

noção de passado se torna de fato concreta. Pelas fotos dos álbuns 

de família; constata-se a ação inexorável do tempo e as marcas 

por ele deixadas, apesar de nos álbuns só aparecerem os 

momentos felizes, as famílias constroem uma pseudonarrativa 

que dá realce a tudo o que foi positivo e agradável na vida, com  

uma sistemática supressão do que foi sofrimento (KOSSOY, 

1989, p. 106). 

 

 No resgate da trajetória da fotografia amadora é preciso incluir o começo da mudança 

vertiginosa no comportamento e no estilo de vida dos cidadãos europeus e 

estadonudenses nos anos que se seguiram à decada de 1960. O escritor francês Guy 

Debord foi um dos pensadores responsáveis pela criação da Internacional 

Situacionista
310

, de onde surgiram textos que ajudaram a desencadear os movimentos 

estudantis em Paris em maio de 68. Nessa ocasião, a sociedade dá um grito em favor da 

liberdade de expressão; mudanças de comportamento começam a surgir em várias 

partes do mundo, exigindo  transformações, exigindo, inclusive uma sociedade mais 

equânime entre homens e mulheres e direito igual para todos. Com o movimento 

conhecido como contracultura, uma era revolucionária eclodiu: na música, com os 

Beatles; nas artes; com a Art Pop; de Andy Wahol, entre outros. O homem vai à lua e 

nos revela que o planeta é azul, mudando, assim, toda a dimensão do nosso olhar sobre 

o mundo. Em Londres, Mary Quant inventa a minissaia e as roupas ficam mais 

coloridas. A partir daí, parece que o mundo fica mais colorido. Na esteira desses 

acontecimentos, a Kodak lança sua câmera popular com filme para fotografar em cores. 

O mercado da indústria fotográfica, percebendo ser necessário atender a novidade, 

aprimorou máquinas fotográficas com maior portabilidade e usabilidade.  

As fotos coloridas já existiam no comércio desde 1935 com o lançamento da 

―kodacrome‖, e aperfeiçoado pela Agfa-color em 1936. Mas, somente em 1963 a 

Polaroid introduziu o filme colorido instantâneo. Nessa época, a Kodak encomendou 

uma pesquisa ao sociólogo Pierre Bordieu para lançar a sua histórica câmera Instamatic 

de tamanho reduzido, muito leve e com um pequeno flash descartável.  

                                                 
310

 A Internacional Situacionista (IS) foi um movimento internacional de cunho 

político e artístico. O movimento IS foi ativo no final da década de 1960 e aspirava por 

grandes transformações políticas e sociais. A primeira IS foi desfeita após o ano de 

1972. (Elliot, K. outubro de 1999. Situationism in a nutshell). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://www.barbelith.com/cgi-bin/articles/00000011.shtml
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O surgimento de câmeras direcionadas para um público amador e que fosse de uso 

popular, ou seja, abrangendo várias classes sociais, veio comfirmar o que os estudos de 

Bordieu já indicavam: a fotografia era um meio de representar uma sociedade e que as 

pessoas cada vez mais se preocupavam em registrar os acontecimentos de sua trajetória 

de vida 

Com os indivíduos preocupados com a crítica social e empulsionados  pelos valores 

qualitativos de uma melhora de vida, começou a haver um processo de hierarquização 

das classes sociais, formando, então, várias classes sociais, divididas em A, B, ou C. A 

essas classes o consumo era sempre estimulado como comprovação de uma bem 

sucedida aquisição. Nesse cenário, era importante fotografar viagens, ir a festas e ser 

fotografada ao lado de pessoas importantes. Com isso, a fotografia era o documento que 

comprovava a ascensão a uma classe social superior  ou a um determinado grupo social 

ao qual se pretendia impressionar.  Bordieu ―retrata‖ com alguns traços a fotografia 

amadora da época: 

A Galeria de Retratos democratizou-se e cada família tem, na 

pessoa do seu chefe, o seu retratista. Fotografar as suas crianças é 

fazer-se historiógrafo da sua infância e preparar-lhes, como um 

legado, a imagem do que foram... O álbum de família exprime a 

verdade da recordação social. Nada se parece menos com a busca 

artística do tempo perdido que estas apresentações comentadas 

das fotografias de família, ritos de integração a que a família 

sujeita os seus novos membros. As imagens do passado dispostas 

em ordem cronológica, "ordem das estações" da memória social, 

evocam e transmitem a recordação dos acontecimentos que 

merecem ser conservados porque o grupo vê um fator de 

unificação nos monumentos da sua unidade passada ou, o que é 

equivalente, porque retém do seu passado as confirmações da sua 

unidade presente. É por isso que não há nada que seja mais 

decente, que estabeleça mais a confiança e seja mais edificante 

que um álbum de família: todas as aventuras singulares que a 

recordação individual encerra na particularidade de um segredo 

são banidas e o passado comum ou, se quiser, o menor 

denominador comum do passado, de nitidez quase coquetista de 

um monumento funerário freqüentado assiduamente" (LE GOFF 

apud BOURDIEU. 1990, p. 466.). 

 

 

A sociedade vivencia uma profusão imagética crescente, que se intensificou nos dias de 

hoje. Por onde andamos, passamos a ver imagens, fotogafias impressas em outdoors, 
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revistas, nos carros, placas, estampadas em roupas, etc. De uma maneira u de outra, esse 

fenômeno sociológico acaba por interferir e, o que é pior, artificializar a realidade que 

vivemos dentro do nosso conceito histórico social. 

O espectáculo proporcionado por uma imensa quantidade de imagens é meramente 

ilusória, uma vez que engana e frustra as pessoas, tirando-as de seu contexto histórico e 

real. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre as 

pessoas, mediada por imagens‖ argumenta Guy Debord (2008, p.14). O viver se 

transforma em uma aparência, dando uma falsa impressão de realidade. Com isso as 

pessoas se utilizam da imagem fotográfica para assegurar e reafirmar essa nova 

narrativa voltada para suas próprias conveniências ou interesses. Na verdade, é uma 

constante representação; é como se trocasse a essência pela aparência.  

Debord, em seu livro A Sociedade do Espetáculo, deixa claro como o uso da imagem 

afasta as pessoas da sua realidade social: 

A sociedade capitalista se apresenta como sociedade do 

espetáculo, tal qual definiu Debord. Importa mais do que tudo a 

imagem, a aparência, a exibição. A ostentação do consumo vale 

mais que o próprio consumo. O reino do capital fictício atinge o 

máximo de amplitude, ao exigir que a vida se torne ficção de 

vida. A alienação do ser toma o lugar do próprio ser. A aparência 

se impõe por cima da existência. Parecer é mais importante do 

que ser (DEBORD, 2008, p.125).  

 

Com essa afirmação, podemos perceber o quanto as pessoas são mediadas pela imagem. 

Em outras palavras, o quanto as imagens fotográficas tem uma real importância 

representacional em uma esfera de natureza crítica social. 

Com o surgimento de câmeras cada vez menores e mais leves, as pessoas começaram a 

produzir fotografias instantâneas, menos posadas. Ao fotografar pessoas estáticas, 

perdia-se a naturalidade das pessoas e das situações em si. O instantâneo tornava tudo 

mais natural e passava para as imagens fotográficas uma sensação maior  de realidade. 

A esse respeito,  Rouillé nos diz: 

Enquanto no protocolo da pose, as imagens eram polarizadas pela 

relação entre os modelos e o operador, esse elo, que construía as 

composições, foi quebrado pelos instantâneos, onde personagens 

e operadores parecem evoluir em  universos diferentes uns dos 

outros, confrontar-se sem contato. Da estação balneária à pistas 

de corridas, a preocupação principal dos membros da nova 

―classe de lazer‖ é de parecer. O instantâneo, aliás, tem 
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necessidade de tais indivíduos para os quais o parecer e o ser se 

confundem; indivíduos em perpétua representação que, estando 

sempre expostos, não precisam nem posar (ROUILLE, 2009, p. 

92). 

 

Abaixo, um exemplo de fotografia amadora da década de 1960, Nessa época, a 

fotografia instantânea estava no  ápice. 

Somente na década de 1980 os historiadores passaram a reconhecer a fotografia 

amadora como uma fonte histórica, sendo uma forte aliada do campo da sociologia e da 

psicologia. 

Com o aparecimento da era digital, o consumo triplicou, pelos mesmos motivos 

competitivos que moveram as classes sociais nesses últimos quarenta anos e pela 

própria obsolescência dos objetos desta era tecnológica. Na era digital, ―tirar fotos‖ se 

tornou onipresente; está nos aparelhos de celular, na facilidade de operar câmeras 

minúsculas com alta tecnologia e preço para todas as classes sociais, caracterizando 

ainda mais a fotografia amadora.  

Mas, de onde vem o desejo de fotografar tanto?  Nos dias de hoje, todos os motivos 

interessam aos amadores. São tiradas muitas e muitas por assuntos, como por exemplo, 

aniversários, festas, ou qualquer compromisso que se ache justificável fazer uma 

fotografia. 

A  grande mudança e maior estímulo na relação homem/câmera fotográfica foi a 

possibilidade de ver a fotografia no monitor da câmera segundos após ela ter sido 

produzida. Não era o que acontecia com a fotografia analógica que causava inquietação 

e desconforto ao fotógrafo que não via de imediato o resultado do que fotografou. Com 

a facilidade das câmeras digitais, as pessoas obtem mais controle sobre sua realidade 

construída; o fator tempo-espaço faz com que o instante fotografado, caso não tenha o 

recortado do momento presente,  repete-se muitas vezes o ato de fotografar uma mesma 

cena. Assim sendo, ao compartilhar essas imagens, pode-se obter várias outras que 

melhor fixem a realidade vivida naquele instante. 

No que diz respeito aos aparelhos digitais, o seu consumo exagerado  tem a ver com o 

comportamento compulsivo das pessoas. Ou seja, pode-se interpretar esse 

comportamento como se o tempo passasse tão depressa que, para segurá-lo, também 

fotografamos compulsivalmente, no ritmo que ele, o tempo, nos impulsiona. 
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Como parte integrante do ritmo frenético de fotografar, os amadores não se limitam hoje 

somente ao ato de fotografar. Com efeito, suas fotos passam rapidamente para os sites 

de relacionamento e/ou para os fotoblogs, como são chamados os sites especializados 

em organizar e exibir imagens na internet. 

Com isso, a fotografia que antes era tão bem escolhida e guardada para ser um 

retrato/referência para o futuro, hoje é obtido tão às pressas que parece não registrar 

situação de nenhuma serventia histórica e nem da vida pessoal. Não mais se leva em 

conta a privacidade dos momentos familiares de duas décadas atrás comparado com o  

momento atual, as fotos são amplamente compartilhadas nos sites de relacionamento, 

nos blogs e fotologs
311

 da internet, não só por familiares, como por amigos, amigos dos 

amigos e até por desconhecidos que, porventura, se dispunham a conhecer a história de 

vida do ―fotografado‖. 

Comparando ainda ante a fragilidade do papel fotográfico, nos dias de hoje, nos 

deparamos com a fragilidade de arquivamento dessas imagens digitais. As mídias são 

frágeis e tem um curto período de vida útil e se tornam logo obsoletas; exigem, assim, 

uma grande capacidade de organização dos seus usuários para que não se percam.  

Um simples descuido no armazenamento em  um cartão de memória
312

 ou em um disco 

de CD pode não mais funcionar e pôr em risco os  acontecimentos fotografados. 

Da mesma forma como nossos antepassados organizavam os álbuns de família, as 

pessoas hoje, em um grau de maior individualismo, fazem a mesma coisa. A exposição 

da vida particular  continua a querer mostrar a mesma coisa. Milhares de fotografias 

postadas sobre um mesmo evento, detalhes do cotidiano, a exibição de uma contínua 

felicidade, parece que, inconcientemente, estamos devolvendo tudo que ingerimos, nas 

propagandas maciças que só nos mostram imagens de pessoas realizadas e felizes. 

Nesse sentido, explica o filósofo contemporâneo Gilles Lipovetsky: 

Os Modernos, afirma Nietzsche, gostam de dizer que 

―inventaram a felicidade‖. Mesmo que, nesses termos, a 

                                                 
311

 Fotolog é um site de fotografias. Seus usuários podem mandar todas suas fotografias 

e compartilhar com os amigo. 
312

 Cartão de memória ou cartão de memória flash é um dispositivo de armazenamento de dados com 

memória flash, utilizado em videogames, câmeras digitais, telefones celulares, palms/PDAs, MP3 

players, computadores e outros aparelhos eletrônicos. Podem ser regravados várias vezes; não necessitam 

de eletricidade para manter os dados armazenados; são portáteis e suportam condições de uso e 

armazenamento mais rigorosos que outros dispositivos baseados em peças móveis. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palm
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDA
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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afirmação seja eminentemente discutível, não é menos verdade 

que, a partir do século XVIII, a questão da felicidade adquire um 

novo significado, bem como um relevo excepcional na paisagem 

da vida intelectual e cultural (LIPOVESKY, 2007, p. 333). 

 

Nos fotologs e sites de relacionamento, também é passada essa alegria constante, em 

que as pessoas demonstram estar tão bem nas suas imagens  quanto nos comerciais de 

tv. Por isso, o consumo da fotografia assumiu proporção nunca vista antes A profusão 

dos meios de comunicação –  que hoje inclui a câmera digital  e o celular  – nos faz 

entender o mundo por uma perspectiva imagética do que somos e do que consumimos. 

Afinal somos o que consumimos e expomos para o mundo, pois, se consumimos e não 

fotografamos é como se não tivesse existido. Conforme Lipovetsky esclarece: 

A ideologia do capitalismo de consumo constitui uma figura 

tardia dessa fé otimista na conquista da felicidade pela técnica e a 

profusão de bens materias. Simplesmente, a felicidade não é mais 

pensada como futuro maravilhoso, mas como presente radiante, 

gozo imediato sempre renovado, ―utopia materializada‖ da 

abundância album de família 

 

Um exemplo simples é quando as pessoas vão a Paris e gostam de ser fotografadas  com 

a torre Eiffel atrás. A fotografia poderia ser em uma rua, em uma loja, mas o fato é que, 

se não houver a foto junto à torre é como se não estivessem lá. E assim é com milhares 

de códigos. Vivemos em um mundo codificado, representativo e imagético.  

É a narrativa da comunicação na atualidade. Quando voltamos ao tema central do nosso 

estudo sobre a credibilidade nas fotografias, e não estar mais representando o que de 

real existiu em uma cena. Esse recurso tecnológico nos faz voltar ao passado e observar 

que a cem anos atrás também não representavam com exatidão o que aconteciam com 

aquelas famílias, pois as fotografias eram de igual maneira selecionadas, editadas, de 

modo que só nos passavam os momentos bons e felizes de todas as décadas. Portanto 

esse comportamento humano independe da fotografia ser analógica ou digital. 

As pessoas em sua grande maioria só fotografam com fórmulas parecidas com 

fotografias já vistas anteriormente, formando assim um código representativo. As 

sociedades criam maneiras de se representar, como forma de  criar uma identidade. 

Sempre tem uma questão social atrás da fotografia amadora e seu aspecto estético nunca 

é de importância principal, tanto é que em muitos álbuns e fotologs encontram-se fotos 
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tremidas, desfocadas e até mesmo mal enquadradas, mas, como têm um forte valor 

representativo, ela foi selecionada e posta no álbum ou postada na internet. 

Cumpre registrar ainda que a  fotografia amadora é o gênero mais difundido e suas fotos 

são as mais vistas  no mundo. São elas que ficam no imaginário das pessoas, e ajudam a 

formar e a construir uma visão de mundo de como apresentamos a nós mesmos e de 

como representamos a sociedade em que vivemos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluíndo sobre o tema central da nossa pesquisa sobre a credibilidade da fotografia 

de família, por ela  ser digital e não estar mais representando o que de real existiu em 

uma cena pela profusão de imagens, podemos observar que a 100 anos atrás também  

não representavam com exatidão o que aconteciam com aquelas famílias, pois as 

fotografias também eram selecionadas, editadas, de modo que só nos passa os 

momentos bons e felizes de todas as décadas independente da fotografia ser analógica 

ou digital. 

O amador fotografa o que está fora do seu cotidiano, o que lhe trás glamour e ascensão 

social ou algo que lhes trás benefício. 

As pessoas em sua grande maioria só fotografam com fórmulas parecidas com 

fotografias já vistas anteriormente, formando assim um código representacional. As 

sociedades criam formas de se representar, como forma de  criar uma identidade. 

Sempre tem uma questão social atrás da fotografia amadora e seu aspecto estético nunca 

é de importância principal, tanto é que em muitos álbuns e fotologs encontram-se fotos 

tremidas, desfocadas e até mesmo mal enquadradas, mas como têm um forte valor 

representacional, ela foi selecionada e posta no álbum ou postada na internet. 

Assim sendo, a  fotografia amadora é o genero de fotografia que é mais vista  no mundo 

e são essas imagens que ficam no imaginário das pessoas, ajudando a formar e a 

construir uma visão de mundo de como apresentamos e representamos a sociedade em 

que vivemos.  
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RESUMO 

 

A revista ―O Cruzeiro‖ foi a maior e mais importante revista da América Latina no 

século XX, com grande importância para o desenvolvimento e consolidação do 

fotojornalismo brasileiro. Um dos principais fatores para tal processo foi a chegada do 

fotógrafo francês Jean Manzon à revista em 1943. Entre outras modificações que ele 

proporcionou a publicação, idealizadas com base em suas experiências na imprensa 

francesa, está a implantação das duplas repórter-fotógrafo, nas quais um só fotografava 

e o outro só escrevia. Em ―O Cruzeiro‖ formou a primeira dupla com o repórter David 

Nasser, a qual conquistou grande fama e prestígio na imprensa nacional, principalmente, 

pela realização de grandes reportagens, muitas delas polêmicas. Trabalharam juntos de 

1943 a 1951, produzindo neste período reportagens históricas e recordistas de vendas, 

que alavancaram o sucesso da revista. Este trabalho é focado no primeiro ano de 

produção dos dois: 1943. Analisando as reportagens realizadas neste período, as 

mudanças que proporcionadas à revista, que por sua importância influenciou 

características do jornalismo brasileiro. 

PALAVRAS- CHAVE: O Cruzeiro; repórter-fotógrafo; fotojornalismo brasileiro; 

 

 

Introdução 

A história dos Diários Associados se confunde com a história da Imprensa no Brasil. O 

primeiro conglomerado de comunicação do país revolucionou em muitos aspectos a 

imprensa brasileira e a sociedade de sua época: seu primeiro veículo ―O Jornal‖, de 

1924, substituiu os textos longos, comuns nos jornais do período, por reportagens; 

criaram a primeira agência de notícias por radiodifusão do país; as campanhas de 

―responsabilidade‖ social e empresarial organizadas pelo grupo arrecadou investimentos 

para diversas áreas da sociedade brasileira (aviação, saúde, transporte, cultura); foram o 

primeiro grupo de comunicação a ter uma agência de publicidade própria; possuiu a 

primeira emissora de TV da América Latina (TV TUPI-SP) e uma das maiores e mais 

importantes emissoras de rádio do país; além de obter por 47 anos a mais importante 

revista semanal ilustrada brasileira do século XX, ―O Cruzeiro‖, que inovou em muitos 

aspectos a imprensa nacional. 
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A revista ilustrada semanal ―O Cruzeiro‖ surgiu em novembro de 1928 com um projeto 

de ―linha editorial dita como moderna‖ (SERPA; 2003), com o intuito de ser tornar uma 

revista de circulação nacional. Foi a publicação que consolidou o fotojornalismo (uma 

maneira de eternizar os fatos, com a principal função de transmitir informação de forma 

eficiente) e a fotorreportagem (marcada pela preponderância da imagem sobre o texto) 

no Brasil como uma nova linguagem, já que dava mais espaço para a fotografia, um 

meio de informação independente, e consciente, com o poder de introduzir o assunto de 

maneira direta, o que ampliou as possibilidades para a difusão social dos fatos 

cotidianos, tornando-se um canal entre o leitor e o mundo.  

―Durante vinte anos a revista não trouxe lucros aos Diários Associados [...]‖ 

(CARNEIRO; 1999), o primeiro exemplar obteve uma tiragem de 50 mil exemplares e 

saiu em várias capitais brasileiras simultaneamente. O cenário mudou a partir de 1943, 

com a produção das grandes reportagens pelas duplas repórter-fotógrafo, caracterizadas 

pela riqueza de imagens, o que fez com que a revista esgotasse nas bancas e aumentasse 

sua tiragem (ROMANCINI & LAGO; 2007). A revista atinge seu auge quando passa a 

circular no exterior, fazendo sucesso em países da América Latina.  

O fotógrafo francês Jean Manzon, foi convidado pelo sobrinho do dono dos Associados, 

Frederico Chateaubriand, para integrar a equipe da revista em 1943, e foi o responsável 

por introduzir ―[...] no Brasil um hábito da imprensa de reportagem européia: a 

dobradinha repórter fotógrafo. Um só escreve, o outro só se preocupava em fotografar.‖ 

(MORAIS; 1994). Jean Manzon propôs mudanças na parte gráfica da revista ―[...] para 

mudar seu aspecto de catálogo [...]‖ (CARNEIRO; 1999. p.336), e formou a primeira 

dupla em parceria com o jornalista e compositor David Nasser. 

 A dupla estreou em 1943, e foi a mais famosa dupla da revista, ganhando grande 

prestígio dentro e fora do país por suas grandes reportagens. Entre 43 e 51 fizeram 

reportagens que marcaram a história no jornalismo brasileiro, como a que mostra o 

deputado federal Barreto Pinto de fraque e cuecas, a da aldeia dos índios xavantes 

(CARVALHO; 2001). Embora tenham a veracidade de algumas delas contestadas por 

alguns autores, a dupla se tornou uma marca registrada da revista. 

O Cruzeiro 
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A revista ―O Cruzeiro‖ foi criada em 1928, e influenciou o fotojornalismo brasileiro por 

16 anos (1944-1960) período de maior revolução da prática no país, tanto pela utilização 

maciça da fotografia como fenômeno de comunicação ou pela influência político-social 

da publicação no Brasil (PEREGRINO, 1991). Segundo MAUAD (2004) a revista 

seguia o modelo da revista americana Life, inaugurando uma nova tendência no 

jornalismo brasileiro, o que obrigou as outras publicações a se adaptar para competir 

com ela, que agora via o fotógrafo como testemunha ocular, e a fotografia como uma 

forma de narrativa. 

Foi a maior e mais importante revista semanal de notícias da América Latina no século 

XX, considerada uma espécie de TV Globo da época. ―O Cruzeiro‖ saía semanalmente 

as terças-feiras, e representava um forte ponto de referência para jornalistas, público 

leitor e opinião pública da época (PEREGRINO, 1991).  O espaço que a publicação 

deu para a fotorreportagem proporcionou para a fotografia uma importância até então 

inexistente na imprensa brasileira. 

A fotografia de imprensa mudou a visão das massas abrindo uma janela para o mundo, 

inaugurando o mass media visual quando o retrato individual é substituído pelo 

coletivo, e atualmente impossível imaginar a imprensa sem a fotografia, ―A introdução 

da fotografia na imprensa foi um fenômeno de importância capital‖ (LIMA, 1989.p.9). 

Renegada pelas artes tradicionais, a fotografia encontra no fotojornalismo a maneira de 

exibir toda a sua capacidade de transmitir informação, tornando possível a escrita com 

imagens. 

O uso da fotografia de imprensa se consolidou após o fim da II Guerra, propondo uma 

nova forma ao texto jornalístico, e a revista ―O Cruzeiro‖ redefiniu o papel da imagem 

fotográfica com um efeito revigorador no Brasil (PEREGRINO, 1991), as grandes 

reportagens amplamente ilustradas por fotografias se tornaram uma marca registrada da 

revista, já em 1930, quando passou a publicar as primeiras fotos aéreas estampadas em 

folhas duplas. A valorização da linguagem fotográfica introduziu um novo conceito de 

editoração que rompia com as fórmulas que usavam o discurso verbal como principal 

fonte de informação; ―A preponderância da imagem sobre o texto demonstra que a 
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fotorreportagem não é uma simples reportagem verbal ilustrada, mas, na verdade, uma 

reportagem visual auxiliada por texto‖ (MUNTREAL; GRANDI; 2005.p.49). 

Com a mudança de direção, e a chegada de Frederico Chateaubriand a partir da década 

de 1940, a revista passou a adotar a linha de reportagens com o uso da fotografia de uma 

forma mais integrada, incorporando a foto como elemento narrativo, e o padrão de 

qualidade das publicações internacionais, como Life e Paris Match (SILVA, 2004). 

Esse estilo amplia as possibilidades para a difusão social dos fatos do cotidiano, pois 

―dá ao leitor, no primeiro olhar, o assunto da informação de maneira direta‖ (LIMA, 

1989.p.18), além disso, fixa um acontecimento e suas impressões, relatados pelo 

fotógrafo ―o intermediário visual entre a notícia e o público‖. 

O fotógrafo francês Jean Manzon, convidado pelo sobrinho do dono dos Associados 

para integrar a equipe da revista em 1943, foi quem introduziu no Brasil a dobradinha 

repórter fotógrafo (MORAIS; 1994). Baseado em sua experiência na imprensa européia, 

o que provocou mudanças expressivas no aspecto da revista.  

Após folhear algumas edições, o fotógrafo declarou que a revista parecia um catálogo, 

de retratos fixos, posados, idênticos, e de paginação atrasada (CARVALHO, 2001). 

Quando cheguei em O Cruzeiro, a reportagem 

fotográfica no Brasil era inexistente. Havia um 

atraso muito grande, a paginação era confusa e 

[havia] sobretudo muito receio de mudar. Comecei 

com minhas matérias sem ninguém que escrevesse 

os textos, nem mesmo as legendas. (MANZON apud 

CARVALHO, 2001,p.63) 

As mudanças propostas por Manzon seguiam o rumo do processo de modernização das 

grandes revistas ilustradas do mundo, que procuravam valorizar a fotografia tanto 

quanto o texto, e segundo o próprio fotógrafo, a utilização da fotografia de página 

inteira foi uma revolução dentro da revista (MANZON apud PEREGRINO, 1991). A 

primeira dupla foi formada por Manzon e o repórter David Nasser, que juntos 

produziram muitas matérias famosas e polêmicas, tornando-se marca registrada da 

revista durante os nove anos em que trabalharam juntos. 
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―O Cruzeiro‖ foi a primeira publicação a conceder créditos às fotografias publicadas, 

contando inclusive com um departamento e equipe de fotografia que continha 

profissionais além de Jean Manzon, os fotógrafos Edgar Medina, Salomão Scliar, 

Lutero Avila, Peter Scheir, Flávio Damm, José Medeiros entre outros, encarregados de 

introduzir a linguagem fotográfica do fotojornalismo nas reportagens (MAUAD; 2004). 

Com essa nova linguagem as fotografias ganharam um caráter didático na matéria 

criando uma correlação texto/imagem.  

A decadência da revista começou na década de 1960 com a mudança de direção e linha 

editorial, os dirigentes simplesmente haviam ignorado ou minimizando a importância 

dos fotógrafos, além de aumentar o número de reportagens fúteis, o que diminuiu a 

credibilidade da revista com parte do público (PEREGRINO,1991). Entretanto, foi na 

publicação, que os repórteres ganharam status de heróis, alcançando condições de 

estrelas, ―enobrecendo a classe e provocando uma verdadeira revolução no jornalismo 

nacional‖ (NETTO, 1998.p.106). Foi a partir da atuação pioneira da revista, e do 

número crescente de novas publicações surgindo, que se estabeleceu um mercado de 

trabalho em expansão para o fotógrafo de imprensa no Brasil. Em seu auge, a revista 

alcançava todos os tipos de leitores, com a ―fórmula de revista da família brasileira‖, 

abrangência de temas e valorização de imagens que influenciaram outras publicações da 

época (SILVA, 2004). 

―O Cruzeiro‖ fechou em julho de 1975, depois de 47 anos de circulação ininterrupta. O 

título foi cedido como forma de pagamento de dívidas, as máquinas vendidas a preço de 

ferro velho e os arquivos da revista entregues à guarda do ―Estado de Minas‖, único 

jornal do grupo dos Diários Associados com dinheiro suficiente para arrematá-los 

(NETTO, 1998). 

Dupla Repórter-Fotógrafo: Jean Manzon e David Nasser 

David Nasser e Jean Manzon formaram a primeira dupla da revista, abrindo caminho 

para outras como: José Leal e José Medeiros, Ubiratan Lemos e Indalécio Wanderley, 

etc; que apesar de vinculadas, não impediam seus autores de trabalharem separados. 

Manzon e Nasser formaram a mais célebre dupla de ―O Cruzeiro‖, com um estilo único 

(CARVALHO, 2001). Faziam cobertura de assuntos inusitados, e geralmente suas 
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matérias se iniciavam com uma conversa com o leitor, em tom pessoal antes do texto e 

em letra maior, e com fotos de página inteira. Logo se tornaram favoritos do público, 

fizeram parte do ―esquadrão de ouro‖ da revista, e o slogan ―Texto David Nasser, 

Fotografia Jean Manzon‖ passou a ser aguardado ansiosamente pelos leitores 

(MORAIS, 1994).  

A fórmula foi um sucesso. As reportagens da dupla logo passaram a ocupar as primeiras 

páginas da revista, com as sensacionais fotos de Manzon e o texto atraente de David 

Nasser, que parecia sempre seguir o rumo desejado pelos leitores. Eles buscavam 

sempre casos sensacionais, que a imprensa daquela época abordava de forma insossa 

(NETTO, 1998). 

Jean Manzon foi fotógrafo da revista Paris-Match e do Paris Soir, registrou a Segunda 

Guerra como membro do Serviço fotográfico e Cinematográfico da Marinha Francesa, e 

do serviço Cinematográfico de Guerra Inglês até 1942 quando veio ao Brasil 

(MORAIS; 1994), onde fez parte do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

durante o governo Vargas, até que, Frederico Chateaubriand o convidou para fazer parte 

da revista ―O Cruzeiro‖ em 1943. Manzon propôs mudanças na parte gráfica da revista 

e a parceria repórter-fotógrafo, baseado em sua experiência na imprensa francesa. 

Em Cobras Criadas (2001), Luiz Marklouf Carvalho afirma que as fotos de Manzon 

eram de um estilo até então nunca visto no Brasil, o que provocou uma reformulação 

estética em ―O Cruzeiro‖, com fotografias de ângulos diferentes, mudando a relação 

texto imagem, que passaram a elaborar uma narrativa dos fatos, com o texto escrito 

acompanhando as imagens como apoio. Os temas das matérias passaram a ser 

caracterizados pela preferência do fotógrafo, e as de Manzon traziam ―em seu bojo um 

forte traço de sensacionalismo, com a exploração de atitudes chocantes, hábitos exóticos 

ou aspectos incomuns‖ (PEREGRINO, 1991.p.67).  

Em 1944, o quadro de repórteres-fotográficos em ―O Cruzeiro‖ era praticamente 

inexistente, pois só havia na empresa o fotógrafo Edgar Medina, encarregado de 

fotografar as solenidades mais formais. Como repórter-fotográfico, Jean Manzon teve 

papel pioneiro dentro da revista, o estilo de reportagem que veio implantar até 1951, 

tem o sentido de uma demarcação de fronteiras e, desta forma, está ligado à deflagração 
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de um conjunto de ideias no qual surgiram os trabalhos dos diversos repórteres-

fotográficos que, pouco a pouco, foram entrando na revista (PEREGRINO, 1991). Após 

sua chegada, os padrões editoriais que passaram a surgir na publicação, são 

evidenciados pela maior valorização da fotografia em suas páginas, e a questão que o 

francês fazia de assinar suas fotos, o que provocou ―uma maior importância do 

fotógrafo, que passaria a assumir suas fotos‖ (MUNTREAL; GRANDI, 2005.p.75), e 

proporcionou a saída do anonimato por parte desses profissionais que passaram a ser 

valorizados na nova condição de repórteres-fotográficos. 

O jornalista David Nasser, antes de ―O Cruzeiro‖, trabalhou no ―Diário da Noite‖ e em 

―O Globo‖. Ficou conhecido como o mais famoso jornalista dos anos 1950 

(CARVALHO, 2001). Trabalhou na revista por trinta anos (1942 a 1974), fazendo 

dupla com Manzon nos primeiros nove anos (1943 a 1951), produzindo neste período 

reportagens que entraram para a história do jornalismo brasileiro, algumas delas com 

repercussão internacional. 

A primeira reportagem de Jean Manzon na revista obteve duas páginas, publicada em 

agosto de 1943, ―Portinari Íntimo‖. São onze fotografias, com texto de Franklin de 

Oliveira. O primeiro texto de David Nasser em ―O Cruzeiro‖, no entanto, saiu em 1935, 

―Laurence da Arábia‖, como enviado especial. A estréia dos dois como dupla ocorreu 

com “Uma Festa de Arte”, a primeira matéria dos dois publicada em outubro de 1943.  

Com o nome de “O Destino de uma fazenda”, a segunda matéria foi publicada em 23 

de outubro do mesmo ano, era sobre a Escola de Pesca D. Darcy Vargas, em Ilha dos 

Breves. Na edição seguinte de 30 de outubro, Manzon aparece com três matérias. Uma 

assina sozinho (sobre um programa musical da rádio Tupi-SP), a outra com texto de Big 

Thomas (―Escola de Girls‖), e a terceira com David Nasser, ―Butterfly’, a olho nu” era 

sobre os bastidores de uma peça de teatro, ―Madame Burttefly‖, encenada no Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. 

Na edição de 6 de novembro, assinam uma matéria comemorativa do aniversário de 

quinze anos da revista, “Sete dias em O Cruzeiro” (CARVALHO,2001), que retrata 

uma semana de trabalho na redação.  “Os loucos serão felizes?”, é a primeira 

reportagem propriamente dita da dupla, publicada em 17 de novembro, e segundo Paulo 
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Marklouf de Carvalho (2001), é muito parecida com outra que Manzon havia feito para 

a revista Vu, e estabelece um novo padrão gráfico na revista no mesmo estilo de Life e 

Match. Apresentando: 

abertura de página dupla; prioridade absoluta para a 

imagem, com foto sangrada na página ímpar; 

titulação de impacto no tamanho e no conteúdo, 

geralmente sensacionalista. Os chamados 'boxes'- 

textos de apoio a matéria principal- aparecem pela 

primeira vez. Subtítulos e linhas finas completam as 

novidades. (CARVALHO, 2001.p.90) 

Mesmo com todas as inovações e propriedades desta matéria, a mesma não consolida a 

dupla, o que só ocorreria em 1944, quando foi publicada a matéria sobre a ―morte‖ de 

Manzon (na verdade uma mentira, que resultaria na matéria ―ficcionista‖ ―A Vida dos 

Mortos‖), desde então eles publicavam de duas a três matérias por semana em ―O 

Cruzeiro‖ (CARVALHO, 2001). O primeiro furo de reportagem, e uma das mais 

contestadas matérias da dupla foi ―Enfrentando os Chavantes‖ (no original com ―ch‖), 

em que fotos de uma aldeia xavante desconhecida do homem branco foram tiradas de 

um helicóptero. A matéria teve repercussão internacional, tendo fotos publicadas em 

veículos estrangeiros como a Life. E é considerada até os dias atuais como um marco na 

consolidação das grandes reportagens, ―ocupando a capa e 18 páginas inteiras com 26 

fotos da tribo‖ (MUNTREAL&GRANDI,2005.p.75), as dúvidas em relação a matéria 

consistem quanto a veracidade das fotografias, possíveis fotomontagens da dupla.   

Jean Manzon e David Nasser tornaram-se uma dupla de grande sucesso, ―cuja filosofia 

podia ser resumida na seguinte frase: a verdade fica mais verdadeira quando exposta 

com uma razoável dose de fantasia‖ (NETTO, 1998.p.108).  Muitas vezes as grandes 

reportagens que transformavam esses repórteres em heróis, não apenas misturam 

realidade e sonho como são produto de ficção, como afirmam os autores CARVALHO 

(2001) e SILVA (2004. Havia matérias com maneirismos fotográficos usados sem 

moderação, Manzon criava imagens não convencionais utilizando meios tradicionais 

com conotações estranhas, e raramente utilizava o flagrante, tendo na pose um elemento 

fundamental de sua fotografia, ―Em suas reportagens ficava evidente que ele preparava 

antecipadamente as cenas a serem fotografadas, onde mobilizava um grande aparato 

técnico: câmaras, flashes e tripés‖ (PEREGRINO, 1991.p.88). 
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Em O Império de Papel: Os Bastidores de O Cruzeiro (1998), Accioly Netto, afirma 

que Nasser e Manzon pareciam ter um estranho poder sobre os personagens das 

histórias que contavam, ―como se os hipnotizassem‖ (p.115), citando como exemplo 

famoso a fotografia do deputado Barreto Pinto, posada apenas de casaca e cueca, 

provocando um escândalo que resultou no processo de cassação do parlamentar, por 

falta de decoro. E ao ser questionado sobre esse ―poder‖ que exerciam sobre seus 

personagens, Manzon declarou:  

A objetiva da máquina tem um efeito hipnótico 

sobre as pessoas. Diante dela geralmente elas fazem 

qualquer coisa que lhes é pedida. Nunca se lembram 

de que por trás da lente existe um filme, que vai 

eternizar aquele instante, seja ele qual for. (MAZON 

apud NETTO, 1998.p.116) 

O Fotojornalismo para o fotógrafo francês era ―a conjugação de procurar o interesse 

jornalístico, de ter a sensibilidade de enxergar e interpretar criativamente o evento‖ 

(MANZON apud PEREGRINO,1991.p. 90), de modo que o uso de aparato técnico 

reforça a presença do fotógrafo e ―a ansiedade do retratado, como parte de  uma 

idealização formulada na base da apreensão se sua própria imagem‖ (PEREGRINO, 

1991.p.91). Sua obra era impregnada de caráter didático, explicitado no encadeamento 

lógico e cronológico de suas ideias a cada fato, o conteúdo é, sobretudo, dramático, e 

bastante diversificado ―de onde emergem assuntos históricos, sociais, políticos e 

femininos‖ (PEREGRINO, 1991.p.94), de linguagem marcada pela composição 

carregada por um tratamento especial, à organização premeditada dos elementos no 

espaço de representação. 

A dupla trabalhou ininterruptamente até setembro do ano de 1945, com um total de 91 

reportagens até então. Sua primeira separação coincidiu com o a queda Vargas e o 

Estado Novo, mas em dezembro do mesmo ano a dupla se reconcilia, ―os primeiro 

frutos dessa fase são reportagens sobre as eleições gerais de 2 de dezembro‖ 

(CARVALHO, 2001.p.146). Houve uma segunda ruptura no final dos anos 1940, em 

que a dupla ficou 8 meses sem produzir nada juntos, até julho de 1949. Nessa terceira e 

última fase, a dupla faria 57 matérias, parte delas resultantes de viagens internacionais. 
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―O estilo continuava o mesmo: show de fotos posadas, texto fluente, mas 

completamente descompromissado com os fatos‖ (CARVALHO, 2001.p.247).  

A última matéria dos dois foi ―O Rei que Nostradamus previu‖ realizada na Europa, e 

publicada em agosto de 1951. Jean Manzon foi para a revista Manchete onde ficou 

pouco tempo, e logo foi fazer documentários comerciais e cinema.  David Nasser 

continuou na revista até seu fechamento, e apesar da separação permaneceu amigo de 

Manzon até morrer no Rio de Janeiro, aos 63 anos, em 10 de dezembro de 1980, ―rico e 

ainda influente como articulista da revista Manchete‖ (CARVALHO, 2001.p.19).  

Matérias produzidas pela dupla em 1943 

De acordo com LIMA (1989), a fotografia jornalística pode ser separada em três 

gêneros: Sociais (foto política informa sobre economia, e chama atenção aos fatos 

gerais); de Esporte (função estética, e transmissão de emoção); Culturais (ilustrativa); 

Assim, as fotos apresentadas nas matérias analisadas encaixam-se no gênero descrito 

como Social, visto que, ilustra grandes reportagens de temas que chamam a atenção do 

público a fatos gerais, como é o caso da vida de internos no hospício. ―A fotografia de 

imprensa se transformou num meio de informação independente, consciente, agitador e 

emocionante‖ (LIMA, 1989.p.22). 

“Uma Festa de Arte”, publicada em outubro de 1943, foi a matéria de estréia da dupla. 

Tratava sobre um evento promovido pela esposa do ministro da Viação, Mendonça 

Lima, com três páginas e onze fotos. O texto aparece como um complemento às 

imagens, em um box, e nas legendas. As fotografias eram a matéria-prima na edição das 

reportagens ilustradas e eram a base para a elaboração de legendas e textos, ―A 

preponderância da imagem sobre o texto demonstra que a fotorreportagem não é uma 

simples reportagem verbal ilustrada, mas, na verdade, uma reportagem visual auxiliada 

por texto‖ (MUNTREAL; GRANDI, 2005.p.49). 

Com a mesma temática social, com seis páginas, “O Destino de uma fazenda”, a 

segunda matéria de Manzon e Nasser, foi publicada em 23 de outubro. Consistia na 

propaganda da Escola de Pesca D. Darcy Vargas, mantida pelo governo na Ilha dos 

Breves, próximo a Angra dos Reis. Assis Chateaubriand, ao qual a revista pertencia, era 
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partidário do governo e costumava encomendar matérias que fortalecesse seus laços 

políticos. A terceira matéria é sobre os bastidores da peça ―Madame Burttefly‖ 

encenada no Teatro Municipal, com o título de “Butterfly’, a olho nu”, possui cinco 

páginas: quatro de fotografias, e mais uma com a conclusão do texto em um box, como 

descrito no parágrafo anterior. São sete fotografias, as seis primeiras divididas em duas 

páginas, com três em cada, dividindo espaço com uma caixa de texto, enquanto a última 

é apresentada em página inteira. 

Ambas as matérias são marcadas pelo crescente destaque da fotografia em relação ao 

texto, pois as imagens são apresentadas em ordem sequencial, seguindo uma narrativa 

de fatos, enquanto o texto restringe-se às legendas e aos boxes, com a ordem quebrada, 

às vezes até concluído em páginas diferentes da matéria original, geralmente em outros 

pequenos boxes no meio de propagandas, marcado por legendas: ―Continua na pág. 70‖; 

―Conclusão da pág. 70‖. As fotografias em ordem seqüencial, e uma fotografia de 

página inteira marcando o fim ou o inicio da reportagem, são marcas das mudanças 

propostas por Manzon (PEREGRINO, 1991), pois até o início da década de 1940, ―O 

Cruzeiro‖ mantinha a mesma fórmula de suas concorrentes, com fotos de pequenos 

formatos agrupadas sem nenhum critério aparente (SILVA, 2004). 

Em comemoração ao aniversário de quinze anos da revista, foi publicada em 6 de 

novembro, a matéria “Sete dias em O Cruzeiro”, em quatro páginas, com fotos do 

trabalho na redação, seguindo os moldes da última reportagem, com maior destaque e 

espaço para a  fotografia. A matéria “Os Loucos serão Felizes?” foi a primeira grande 

reportagem da dupla, resume o conceito que consolidaria o estilo de ambos. Uma 

matéria de capa, com muitas fotografias de página inteira, retratando a história como 

uma aventura vivida pela dupla, que nesse caso representa uma visita de onze horas ao 

Hospital Nacional dos Alienados na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Nessa matéria 

estão retratadas a vida de doentes mentais dentro do hospício, onde encontram histórias 

pessoais dramáticas, descrevendo o tratamento desumano recebido pelos internos, com 

texto de Nasser descrevendo-os ―como figuras patéticas que circulavam pelos pátios 

como postas de carne ambulante‖, e ―as fotografias de Jean Manzon, que se esmerou 

mais do que nunca nas imagens, eram tão impressionantes que poderiam ser 

comparadas aos quadros de Goya, em sua imortal Série negra.‖(NETTO,1998.p.114).  



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios – Anais 
 
 

908 

 

A matéria é iniciada com uma foto de página inteira, de um homem solitário, sentando, 

pensativo em uma grande escada, acompanhada de um pequeno box de texto, finalizado 

com uma apresentação da reportagem que virá:  ―O leitor se imagina encontrar uma 

narrativa cheia de histórias curiosas onde o drama dessas pobres vidas surgisse em 

lances pitorescos, vire 7 páginas dessa reportagem‖ (NASSER in O CRUZEIRO, Nov. 

1943. p. 32). Nas duas páginas seguintes cinco novas fotografias em tamanho grande 

completam as páginas, acompanhadas de um trecho de texto na terceira página da 

reportagem, e um Box explicativo sobre as possíveis causas da loucura. Seguindo o 

andamento da matéria, percebe-se um maior destaque às fotografias, com maior espaço 

que o texto, por sua vez concluído em uma página dedicada à propaganda. Um fator 

comum observado nessas imagens é o destaque às pessoas, retratadas em primeiro 

plano, ou em poses que remetem ao sofrimento e à solidão do lugar onde estão, como 

uma em que um homem se apóia numa parede que tem a frase ―Este hospício é uma 

sucursal do inferno‖. A abordagem da dupla representa, como ―a fotografia no Brasil se 

mostrou, ao longo da história recente, uma importante linguagem no processo de 

conscientização e informação da sociedade [...]‖ (MUNTREAL;GRANDI, 2005.p.9).  

Essas inovações marcaram as fotorreportagens nas décadas seguintes, com valorização 

da fotografia, temáticas variadas, e apresentação gráfica diferenciada com fotos de 

diferentes tamanhos. ―O formato da ampliação da fotografia é importante para se 

ressaltar ou se diminuir a importância da notícia. Um detalhe é certo: as notícias com 

fotografias são mais lidas‖ (LIMA, 1989.p.64).  

A partir de 1944, observou-se de forma mais clara, as sensíveis modificações em uma 

nova concepção, e estruturação da fotografia como forma de exprimir na revista os 

acontecimentos do mundo, tornando as grandes reportagens um gênero jornalístico que 

expressava as mudanças ocorridas na sociedade a partir do trabalho do fotógrafo. ―O 

Cruzeiro alterou substancialmente a vida profissional do repórter fotográfico, 

oferecendo condições para criação de um espaço de trabalho muito peculiar e criando 

assim um novo universo editorial para a fotografia de imprensa‖ (PEREGRINO, 

1991.p.104). A revista seguia uma linha de produção influenciada pela revista 

internacional Life, inaugurando uma nova tendência no jornalismo brasileiro, obrigando 

―uma reformulação geral nas publicações já existentes obrigando-as a modernizar a 
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estética de sua comunicação‖, o fotojornalismo de ―O Cruzeiro‖ criou um estilo que via 

o fotógrafo como ―‗testemunha ocular' associada à ideia de que a imagem fotográfica 

podia elaborar uma narrativa obre os fatos‖ (MAUAD, 2003.p.3).  

A fotografia de Manzon era baseada no uso consciente da linguagem fotográfica, e suas 

imagens são na maioria resultados de montagens e encenações (PEREGRINO, 1991). 

Apesar do estilo de Manzon ter se impregnado nas reportagens produzidas pelos 

fotógrafos de ―O Cruzeiro‖, é possível afirmar, segundo a autora Nadja Peregrino 

(1991), que houve a ―existência de outras duas linhas em torno das quais vai estar 

centrada a concepção fotográfica jornalística da década de 50‖ (p.94), a primeira com 

ênfase na qualidade técnica, em que as fotos são produzidas em detrimento da 

qualidade, sem muitos momentos de flagrante (mais fiel ao usado pelo fotógrafo 

francês). A outra é marcada pela ruptura dos repórteres-fotográficos, com o modelo 

tradicional, em que a foto tem ênfase na espontaneidade de personagens e situações, 

mais comum nos trabalhos de José Medeiros, mas independente dos estilos, ―O mais 

importante no fotojornalismo é a eficiência da foto em transmitir a informação‖ 

(MUNTREAL;GRANDI, 2005.p.10). 

Considerações Finais 

O estudo buscou sintetizar a importância da revista ―O Cruzeiro‖, para o 

desenvolvimento do jornalismo brasileiro e principalmente do fotojornalismo, com base 

na mudança de seu padrão estético iniciado com a chegada do fotógrafo francês Jean 

Manzon, que trouxe tendências das revistas internacionais, com base em sua experiência 

na imprensa francesa. A revista tinha os mais modernos equipamentos de impressão de 

sua época. Foi na publicação que os repórteres ganharam status de heróis 

(NETTO,1991), os fotógrafos passaram a assinar suas fotos,  e  profissão de repórter-

fotográfico ganhou reconhecimento. 

As grandes reportagens da revista marcaram o jornalismo nacional, e levaram a revista a 

recordes de tiragem, e a tornar-se a maior revista ilustrada brasileira no século XX, 

chegando a 700mil exemplares, na década de 1960 e circulando por 47 anos 

ininterruptos (1928-1975). Essas matérias eram geralmente produzidas por duplas, de 

repórteres-fotógrafos, onde um só fotografava, enquanto o outro só escrevia. Outra 
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modificação implantada pelo francês, que formou a primeira dupla com o repórter 

David Nasser. Ambos produziram algumas das mais famosas reportagens da história do 

jornalismo brasileiro, e formaram o esquadrão de outro da revista, onde outras duplas 

também se firmaram, e alavancaram o sucesso da publicação, principalmente entre as 

décadas de 1940 e 1950. 

As matérias da dupla tinham como característica iniciar com uma conversa com o leitor, 

antes do texto principal, e ter nas fotografias o foco narrativo das histórias. Exerciam 

um poder sobre seus personagens, e seu estilo era marcado por dar uma dose de fantasia 

a realidade, com ―texto atraente e fotos sensacionais‖ (NETTO, 1991), o que conquistou 

os leitores, que esperavam ansiosamente por suas matérias, as quais produziram juntos 

até 1951. Por fim, a chegada de Jean Manzon na revista significou uma revolução no 

padrão gráfico e fotográfico da revista, por fazer questão de assinar suas fotografias, 

abriu caminho para a valorização do profissional de imagem nas publicações, 

inexistente até então. Criou o departamento de fotografia na revista, e mudou a maneira 

de diagramar as imagens, que passaram a ter mais espaço e a ser organizadas de forma 

mais harmônica. O que com o tempo passou a influenciar outras publicações ilustradas 

no país. 
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Resumo 

 

Nossa pesquisa é uma leitura das comunidades indígenas que vivem na região do Gran 

Chaco Central, distrito de Filadélfia, Paraguai. O objetivo do trabalho é suscitar, por 

meio de um fotodocumentário, novas discussões acerca da identidade dos indígenas, 

alguns divididos entre sua própria cultura e a cultura do homem branco, outros já 

completamente incorporados à sociedade daqueles que, um dia, foram seus 

colonizadores. Será que essa integração entre as sociedades não contribuem para uma 

crise de identidade dos indígenas e diluição de suas tradições? Partindo do pressuposto 

de que as comunidades indígenas devem ter total autonomia para decidir como conduzir 

essa questão, nossa proposta não é encontrar uma solução para o problema, mas fazer 

voltar os olhos da sociedade para a causa indígena. 

 

 

Palavras-chave: identidade; indígena; paraguai; chaco; fotojornalismo. 

 

 

Projeto de pesquisa 

 

A escolha do recorte foi motivada pela relação do indígena paraguaio com o 

trabalho e pela reação dos aborígenes diante da presença da colônia germânica 

menonita
5
, que mantém suas tradições e costumes, na região desértica de Filadélfia – 

localizado no Departamento de Boquerón. Durante o período de dez dias da viagem, 

estivemos em contato direto com as comunidades indígenas e a população local, que 

carrega fortes traços da colônia germânica gerando forte dicotomia sociocultural 

É preciso chamar ao palco questões como integração do indígena com 

sociedades modernas, cidadania, cobrança de políticas indígenas e, mais do que isso, a 

__________________ 

¹ Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de 

outubro de 2011. 

² Estudante de Graduação 8º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie email: d.m.kuriyama@gmail.com 

³ Estudante de Graduação 8º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie email: diegomenezes89@yahoo.com 
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Presbiteriana Mackenzie email: leorrxx@hotmail.com 
5
  Os menonitas são comunidades de denominação cristã que se instalaram no Paraguai 

por volta de 1927. 

prática dessas políticas. Até que ponto o conhecimento advindo da sociedade 

tecnológica é benéfico para a conservação da cultura indígena e para a formação de sua 

identidade étnica? Não caberia às comunidades nativas a decisão de manter sua cultura 

ou não, de se deixarem ser absorvidos por nossa sociedade ou não? Isso vem sendo 

debatido há tempos, mas ainda hoje não se chegou a uma conclusão. 

Há povos indígenas no Chaco sem moradias, vivendo de forma miserável e 

carente de assistência por parte do governo. Pensando nisso, é de extrema relevância 

que o assunto configure na pauta da agenda midiática e cabe a nós, jornalistas, mais 

uma vez trazer à tona essa discussão. 

Assim como as antigas tribos indígenas, há quase 500 anos no Paraguai, e a 

própria fotografia, tudo passa por um processo evolutivo, variando apenas as leis que o 

regem. No caso das tribos, esse processo definiu sua continuidade levando em conta 

força, capacidade de adaptação, entre outros fatores. Na fotografia, o prático, o 

eficiente, substituiu o equipamento pesado e o processo rudimentar, caro e prejudicial à 

saúde. 

Tendo em vista que, daqui a alguns anos, as comunidades indígenas terão 

passado por mais transformações, registrar o agora se faz crucial e, para isso, optamos 

pela produção fotojornalística. Em termos de registro, tanto a produção fotográfica 

quanto a produção em vídeo cumprem o papel. No entanto, apenas a primeira tem a 

capacidade de perenizar um instante. ―O que a Fotografia reproduz ao infinito só 

ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente‖ (BARTHES, 1980, p. 13). 

 

As comunidades indígenas 

 

 Os indígenas residem no país há centenas de anos, habitam o que se consolidou 

Paraguai muito antes da chegada dos colonizadores espanhóis. A história mostra ainda 

que esses nativos sofreram diversas intervenções: desde sua colonização, passando pela 

guerra do Paraguai e chegada das colônias menonitas, até os dias de hoje. Passaremos 

mailto:leorrxx@hotmail.com
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superficialmente por algumas delas, visto que nosso interesse está na relação desses 

eventos com os indígenas e não em analisar profundamente cada período histórico. 

Dados de uma pesquisa de 2002, realizada pelo instituto paraguaio Dirección 

General de Estadística, Encuestas y Censos, mostram que há cerca de 87 mil indígenas 

no país, totalizando menos que 2% da população do Paraguai. Desse total, cerca de 43 

mil habitam a região ocidental, conhecida como Chaco, que representa 60% do território 

nacional, onde é plano, seco e extremamente quente. 

Nosso foco são as comunidades indígenas que vivem no distrito de Filadélfia, no 

Departamento de Boquerón. Dentro desse recorte, destacamos três comunidades: enlhet, 

nivaclé e ayoreo. 

De acordo com as informações do livro ―Indígenas del Chaco Central 

Paraguayo‖, do autor Wilmar Stahl, o povo enlhet mantinha relações comerciais com as 

comunidades Nivaclé e Maká e dentre os seus principais inimigos estavam o povo 

Ayoreo. Foi por volta do século XVIII, quando extenderam seu domínio até o Rio 

Paraguai, que os enlhet iniciaram seu contato com o homem branco. 

 

Esto les significaba una oportunidad de adquirir más artículos de 

hierro y animales domésticos, pero también marcó el comienzo 

de una larga historia de sufrimientos por las enfermidades 

proprias del hombre blanco, como gripe, sarampión, viruela, 

tuberculosis, entre otros (STAHL, 2005, p. 25). 

 

Por volta do século XX, companhias estrangeiras adquiriram enormes extensões 

de terras chaquenhas e, sem que os enlhet percebessem, aos poucos foram expropriados. 

Naquele período, diversas fábricas foram construídas próximas aos portos do Rio 

Paraguai. Para os indígenas, esta foi uma oportunidade de ―vender su mano de obra para 

satisfacer alguna necesidad inmediata de conseguir artículos de la civilización blanca‖ 

(STAHL, 2005, p. 25). 

Já o povo nivaclé, nesse mesmo período, sofreu grande decadência por conta da 

integração com o ―homem branco‖. Wilmar Stahl (2005, p. 44) explica que os indígenas 

dessa comunidade acabaram migrando para uma província da Argentina, Jujuy, com o 

intuito de trabalhar em canaviais. O autor pondera que, da mesma forma que essas 

novas experiências permitiram alianças com outras etnias e trouxeram algumas 
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vantagens econômicas, se iniciou ―un proceso de destrucción moral con la 

incorporación de los vicios del mundo ‗civilizado‘‖ (2005, p. 44). 

Ocupando a costa do Rio Pilcomayo, a comunidade nivaclé tinha sua economia 

baseada na pesca. Em sua obra, Stahl ressalta a autonomia desse povo, que além de 

caçar e colher seu próprio alimento, sabia o que poderia ser aproveitado e como deveria 

ser preparado. Em depoimento colhido pelo autor, uma senhora da comunidade explica 

que: 

 

Para cada fruta se tenía que aprender su modo de preparación. 

Así, por ejemplo, la niniva es venenosa. Pero cuando se la 

hierve por muchas horas, cambiando el agua cuatro vecesm se la 

puede comer. Así también la mandioca silvestre. Su jugo es 

venenoso, pero preparando bien, se transforma en un dulce muy 

sabroso (STAHL, 2005, p. 47). 

 

O povo nivaclé também dominava artes manuais como tecer casacos e bolsas; 

também sabia como extrair cores da natureza. Eles são conhecidos por seus trabalhos 

com madeira e cerâmica, resultando em cântaros de diversas formas e tamanhos que 

serviam para transportar água, cozinhar e preservar mantimentos. 

Separado em sete clãs, que existem transversalmente em todos os grupos, o povo 

ayoreo ocupa parte do território paraguaio e parte do boliviano. Um dos valores dessa 

comunidade, destacado por Stahl, é a generosidade. ―Se mantiene así un elaborado 

sistema de reciprocidad en la subsistencia diaria; sin embargo, se excluye el dinero de 

las transacciones de solidaridad‖(2005, p. 68-69). Em contra partida, eles também são 

agressivos: 

 

Después de un lapso de contactos con las misiones jesuíticas, 

esta etnia alrededor de 1750 había decidido cerrar sus territorios 

a la intrusión del hombre branco, actitud guerera que fue 

mantenida activa por los siguientes 200 años. [...] sus miembros 

asumen iniciativas en actividades económicas, prueban su 

valentía como obreros, son agresivos en la defesa de sus 

derechos (STAHL, 2005, p. 68-69). 

 

Ainda utilizando-se da obra de Stahl (2005, p. 71), ele afirma que os ayoreos 

acreditam que a ―subsistencia económica tiene que ser asegurada como base del nuevo 

rediseño de estrategias culturales que integrarán la así construida nueva identidad 
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colectiva‖. E, para isso, estão abertos a novos conhecimentos e habilidades que venham 

a colaborar com o desenvolvimento da comunidade. 

 

 

Chegada da colônia menonita 

 

Localizado na parte central da América do Sul, o Chaco é uma 

região em parte árida, em parte coberta pela vegetação de 

bosques. Há também uma grande planície que se estende a oeste 

do rio Paraguai, balizadas por afluentes ocidentais deste rio, que 

tem sido usualmente dividido em três partes: o Chaco Austral 

(ao sul do rio Bermejo), o Central (entre os rios Bermejo e 

Pilcomayo) e o Boreal (ao norte do rio Pilcomayo) (TORRACA, 

2006, p. 85-86). 

 

 No imaginário coletivo, a região chaquena do Paraguai é um ―inferno verde‖, 

expressão encontrada em diversas obras. Essa porção de terra tem poucos meses de 

chuva e, no inverno, alcança os 37 °C. Com tamanha região seca, Mirta Torraca, em sua 

dissertação sobre a colônia menonita no Chaco paraguaio, investiga as razões pelas 

quais os menonitas germânicos escolheram este país para se desenvolver. A autora 

(2006, p. 38) explica que o Paraguai foi escolhido porque este permitiu: 

 

a presença da comunidade através de uma regulamentação 

própria, respeitando seus princípios religiosos o que resultou 

num grande processo imigratório proveniente de vários grupos e 

várias nacionalidades, permitindo assim a formação de uma 

complexa forma de organização. A partir dessa breve 

contextualização compreende-se que a vinda dos menonitas ao 

Paraguai, não ocorreu de forma aleatória, pelo contrário, os 

imigrantes, na tentativa de manter viva sua tradição religiosa, 

precisavam encontrar um país que aceitasse a sua cultura 

religiosa. A solução era encontrar um novo local que permitisse 

o estabelecimento de colônias isoladas e apartes dos povos 

autóctones, pois, somente dessa forma seria garantida a 

perpetuação de seu modelo de colonização atendendo 

principalmente o aspecto religioso. 

 

Segundo Torraca (2006, p. 50), 17 colônias menonitas se instalaram no Paraguai. 

Interessa-nos a segunda colônia a chegar ao país, a Fernheim, cuja sede está localizada 

no distrito de Filadélfia. Com a chegada dos menonitas no Chaco, grande parte dos 
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indígenas foi sendo convertida ao menonismo. A autora destaca que ―as terras 

compradas e ocupadas pelos imigrantes menonitas no Chaco Central, originalmente, 

eram ocupadas pelas etnias indígenas Enlhet e Nivaclé‖ (2006, p. 66). 

 

A historiografia paraguaia revela que antes da presença 

Menonita a população indígena do Chaco Central era formada 

por grupos de caçadores e coletores que sobreviviam da 

exploração da fauna e da flora Chaquenha. [...] Atualmente sua 

forma de organização está muito alterada. As comunidades 

encontram-se em constante processo de adaptação ao novo meio 

ambiente sóciopolítico, que também foi modificado pela forte 

influência da cultura do trabalho imposto pela presença do 

imigrante menonita no Paraguai. [...] a colonização menonita 

provocou a expropriação, também uma conseqüente 

transformação no desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades nativas e, em pouco tempo, transformou o índio 

em uma importante mão-de-obra para as colônias da região. Os 

estudos sociológicos e antropológicos indicam que nos 

primeiros anos as relações entre os menonitas e os indígenas 

foram marcadas por conflitos e resistências. [...] os índios 

receberam a função de trabalhadores braçais vistos como mão-

de-obra barata ocupando diversos tipos de funções. Em poucas 

décadas, tal relacionamento evidenciou o enriquecimento dos 

menonitas e o ―empobrecimento‖ dos índios (TORRACA, 2006, 

p. 67-68). 

 

Identidade étnica 

 

 Para maior aprofundamento da questão, invocaremos trechos da legislação 

paraguaia no que tange aos direitos dos povos indígenas. No Art. 62 do Capítulo V, a 

constituição do Paraguai, promulgada em 20 de junho de 1992, ―reconhece a existência 

de povos indígenas, definidas como grupos culturais anteriores à formação e 

organização do Estado paraguaio‖. 

 Dados do Censo Nacional Indígena 2002 informam que 56% da população 

indígena do Paraguai têm cédulas de identidade, ou seja, são reconhecidos como 

cidadãos do país em que vivem. Dessa forma, podem usufruir e exigir os seus direitos 

como qualquer outro paraguaio: eles têm direito à saúde, educação, moradia, lazer etc. 

O que difere uma civilização de outra é o sistema, a cultura adotada, as leis que a regem. 

No momento em que as comunidades indígenas passam a trabalhar nas indústrias, 
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utilizam-se da moeda das sociedades capitalistas, dependem da saúde pública oferecida 

pelo governo, se vestem como os ―homens brancos‖, desejam ser como eles e passam a 

ter o que eles têm, será que esses povos indígenas não deixam de ser da etnia indígena? 

 Durante nossa estadia no Chaco paraguaio, foi possível observar que as 

comunidades indígenas visitadas (enlhet, ayoreo, nivaclé) preservavam muito pouco de 

sua cultura passada. Principalmente as gerações mais jovens perderam características 

que as identificavam como indígenas: camiseta, calça jeans, boné, tênis, os artigos de 

marca, típicos das sociedades modernas, já fazem parte do vestuário desses jovens 

indígenas. Seu modelo deixa de ser os pais ou o cacique e passa a ser o ―homem 

branco‖, aquilo que veem fora de sua comunidade. 

 Em ―Estudantes indígenas em escolas de branco: expectativas e dificuldades‖, a 

autora Rosani Lima Leitão traz pesquisa feita com estudantes indígenas da etnia Karajá 

- da Aldeia de Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal - em que fica clara a 

supervalorização do ―homem branco‖ no imaginário indígena. 

 

[...] estas reflexões preliminares sugerem que as dificuldades no 

que se refere à educação escolar por parte dos estudantes 

indígenas decorrem, por um lado, das chamadas ―barreiras 

lingüísticas‖ e, por outro, de inadequações existentes nas 

próprias estruturas de ensino e nas políticas oficiais voltadas 

para a educação escolar, que tratam a sua clientela de forma 

genérica e padronizada. Estas situações acabam por acarretar 

sérios problemas que afetam a auto-estima dos estudantes 

indígenas levando-os, por exemplo, a adotar posturas de 

supervalorização dos ―brancos‖ e subvalorização das 

capacidades intelectuais indígenas, visto que algumas 

expressões presentes nos depoimentos afirmam que ―os tori 

(brancos)‖, ao contrário dos índios, ―são donos da inteligência‖ 

(1999, p. 87). 

 

 O governo precisa respeitar a vontade do indígena; não é negar sua existência, 

mas dar autonomia para que cada povo possa escolher integrar-se à sociedade moderna, 

tecnológica e capitalista ou não. Para que cada comunidade possa optar por manter suas 

tradições ou não. Para que cada etnia indígena decida verdadeiramente e seja respeitado 

em sua escolha por uma vida à margem de nossa sociedade, caso esta venha a ser sua 

vontade. 
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Se, por um lado, preservar a língua materna e a identidade 

indígena é condição para a sobrevivência das nações indígenas, 

como grupos étnicos específicos, as tendências de um sistema 

globalizante produzem, sobre eles, efeitos contraditórios, às 

vezes de negação da própria identidade (LEITÃO, 1999, p. 88). 

 

Fotojornalismo e o recorte da realidade 

 

Se a fotografia pudesse ser definida em qualquer outra palavra, seria Escolha. 

Uma imagem fotográfica é o resultado de uma sucessão de decisões e escolhas por parte 

do fotógrafo. O indivíduo por trás da câmera não registra apenas a verdade, mas registra 

a sua própria verdade, a sua própria reunião de experiências pessoais, frustrações, 

felicidades e opiniões políticas e sociais, ao clicar sua verdade. 

Segundo Boris Kossoy (2009, p.19), em seu livro ―Realidades e Ficções na 

Trama Fotográfica‖, a fotografia foi encarada desde o início como um espelho da 

realidade, um ―testemunho da verdade‖ e o foto-jornalismo seguiu exatamente a mesma 

linha, com alguns quesitos a mais: a subordinação de uma pauta ou de uma linha de 

pensamento político, e a necessidade de informar subjetivamente a ordem da empresa 

midiática que publica o trabalho do fotógrafo.  

O fotojornalista precisa recortar do real apenas o que lhe interessa, o que muitas 

vezes lhe é pedido, e ao recolher para si apenas esse fragmento, abdica de todo o resto 

ao seu redor, por isso, a fotografia jornalística não pode nunca ser enxergada como 

verdade absoluta, e sim como uma fatia bem selecionada da realidade. Apesar de tal, 

sempre se associou fotografia a total credibilidade, como se a visão do fotógrafo fosse a 

mesma de um ser não subordinado a nada ou ninguém, se foi fotografado daquela 

forma, aconteceu daquela forma. Como destacou Olavo Bilac em sua crônica 

―Fotojornalismo‖, publicada na Gazeta de Notícias em 13 de janeiro de 1901, ―as 

palavras são traidoras, e a fotografia é fiel. A pena nem sempre é ajudada pela 

inteligência; ao passo que a máquina fotográfica funciona sempre sob a égide da 

soberana Verdade‖. 

Desde seus primeiros anos no século XIX, a fotografia trabalhou com elementos 

relacionados aos seres vivos. Retratos de pessoas e profissionais trabalhando, 

primariamente ao ler uma foto (posto que toda imagem seja um texto) uma associação 

entre as nossas próprias experiências pessoais, ou características conhecidas em seres 
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humanos, para nos aproximarmos do tema ao bater os olhos na fotografia. Olhos 

expressivos e distantes como os da famosa ―Menina Afegã‖, retratada por Steve 

McCurry em 1984, passam mensagens diferentes para cada pessoa que coloca os 

próprios olhos na foto. Algumas das imagens de Serra Pelada, feitas por Sebastião 

Salgado no projeto ―Trabalhadores‖, podem remeter a sentimentos diferentes para 

pessoas diferentes. A fotografia, principalmente a documental-histórica e a jornalística, 

depende da associação entre o objeto retratado e a vida do espectador. 

 

 

Fotodocumentário 

 

O conceito de fotodocumentário não deve se distanciar do que se delimita por 

fotojornalismo. Ambos asseguram-se de transmitir um conceito de verdade estipulado 

por questões situacionais, emocionais, sociais ou políticas. Porém, o que se define como 

foto-documentário, ganhou através dos anos um aspecto artístico que, em raríssimos 

casos, também se aplicam em trabalhos fotojornalísticos. 

O fotojornalista está, na maioria das vezes, pautado a registrar algo com uma 

visão definida, como se houvesse um cabresto imaginário regulando seus cliques e a 

posterior escolha das imagens para publicação. Há, apesar disso, grande influência do 

ambiente externo no trabalho de registro fotográfico. Em situações chamadas por Jorge 

Pedro Sousa de Spot News, o fotógrafo se encontra em meio ao acontecimento. Em 

meio ao caos de uma ascensão rebelde contra um governo opressivo e ditatorial, por 

exemplo, não há frieza que separe por inteiro o repórter de toda situação ao seu redor. É 

exatamente a ligação do fotógrafo com o acontecimento que define a abrangência, 

subjetividade e personalidade de seu trabalho. Uma das maiores diferenciações de um 

trabalho fotojornalístico, para uma peça fotográfica documental, é a objetividade da 

primeira, sendo substituída pela subjetividade do documentário. 

 

Por vezes, as spot news são realizadas no seio de 

acontecimentos traumáticos, durante os quais as emoções estão à 

flor da pele. Exige-se aos fotojornalistas responsabilidade e tacto 

em lidar com as vítimas de acidentes, com as autoridades, com 

manifestantes, etc. É de salientar que, em certas ocasiões, as 

imagens potencialmente mais chocantes, nomeadamente aquelas 
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em que se podem notar ou até identificar pessoas feridas ou 

mortas, cheias de sangue, podem não expressar tão bem a 

emoção que rodeia uma ocorrência traumática como 

determinadas fotos menos chocantes. Na verdade, uma foto de 

socorristas exaustos ou a apressarem-se perante uma situação de 

emergência pode ser bastante mais interessante e pode causar 

mais impacto do que uma foto de mortos e feridos (SOUSA, 

2006, p. 111). 

 

A frieza supracitada liga-se não ao abster-se de sentimentos numa situação 

caótica, triste ou traumática, mas sim ao canalizar de todos os sentimentos gerados pelo 

que está diante das lentes para a mensagem impressa na fotografia, num clique. Num 

piscar de olhos. 

O fotodocumentário, definido por Jorge Pedro Sousa de Picture Story, é não 

apenas a forma mais pessoal de um fotógrafo expressar o(s) sentimento(s) percebido nos 

momentos retratados, como também é a forma de fotojornalismo mais ligada ao 

conceito de arte. 

 

As histórias em fotografias são um género fotojornalístico em 

que uma série de imagens se integram num conjunto que 

procura constituir um relato compreensivo e desenvolvido de 

um tema. Nesse relato, as imagens devem mostrar as diversas 

facetas do assunto a que se reportam. Frequentemente, podem-

se extrair dessas histórias em imagens fotografias isoladas que 

funcionam como spot news, features, retratos, etc (SOUSA, 

2002, p. 127, grifo do autor). 

 

A solidez da construção do sentimento durante a leitura de um fotodocumentário 

é o que define a clareza do trabalho. Apesar de o mesmo ensaio despertar sentimentos 

diferentes em cada um, o fato de associar eternamente um sentimento, qualquer que ele 

seja, ao foto-documentário, demonstra sua qualidade e sua importância. Sendo o 

documentário extenso e trabalhoso – como em ―Trabalhadores‖ ou em ―Êxodos‖, de 

Sabastião Salgado - ou de seqüências curtíssimas e diretas, quase instantâneas, como as 

de Henri Cartier-Bresson, o que define um fotodocumentário como marcante, é a 

capacidade de tocar quem observa as imagens. 
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Resumo 

 

Neste projeto buscamos analisar as fotografias que foram publicadas nas edições de 

número 1105 (15 de novembro de 1989) e 2185 (06 de outubro de 2010) da revista 

Veja, ambas publicações que antecederam o primeiro turno das eleições presidenciais 

dos períodos de 1989 e de 2010, levando em conta apenas as matérias relevantes sobre o 

assunto.  
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Introdução 

Em 1989, o Brasil deixava, definitivamente, de ser uma nação dominada por militares 

para se tornar uma democracia. Neste ano, ele já era presidido por um presidente civil - 

José Sarney. Porém, o ano de 1989 é emblemático, pois foi o primeiro a promover uma 

eleição direta ao cargo máximo na nação. O Regime Militar vigorou de 1964 até 1985. 

Foram tempos de crescimento em alguns setores, mas, principalmente, tempos de 

repressão contra qualquer ato contrariando as ordens e vontades dos generais e coronéis 

que ditavam o ritmo brasileiro.  

Com a abertura política em 1985, Tancredo Neves foi escolhido para ser o primeiro 

presidente pós-regime militar. Porém, o recém-eleito presidente - de forma indireta - 

não suportou a problemas cardíacos e faleceu no dia 21 de Abril do mesmo ano. Com 

esta morte, abriu-se a era do ‗culto à personalidade‘, que se fez presente dentro da 
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imprensa brasileira. ―Se com Tancredo Neves, a imprensa já iniciaria a     sua fase de 

‗culto à personalidade‘, com Collor isso foi acentuado de maneira expressiva‖ 

(EMILIANO, 2010. P.26) 

Assim, os políticos passaram a ser denominados de ―estrelas‖. Na mesma época, o vice-

presidente, José Sarney, assumiu, porém, levou à população tempos de ―vacas magras‖, 

com altos índices de inflação e desemprego. 

Com isso, a eleição de 1989 tornou-se fundamental tanto por esta questão, quanto pela 

questão democrática. Afinal, a população do Brasil voltaria a eleger seu presidente. À 

época, o amadorismo ainda era grande: cédula de papel, 22 candidatos ao cargo 

máximo, bagunças nos debates eleitorais etc. Mesmo assim, quem presenciou este 

momento tem guardado na memória situação ímpar: a de poder eleger um presidente da 

República. Passaram-se 21 anos, e a situação democrática brasileira era outra. O país 

não sofria mais ameaças militares, tudo porque passou a ser governado por pessoas que 

foram perseguidos na época do regime nefasto. Mais que isso, o Brasil cresceu 

economicamente, diminuiu suas taxas de desempregos, e passou a figurar centros antes 

não imagináveis. No mesmo passo, a tecnologia também avançou. Em 1989, cédulas de 

papel era a forma de se valer o voto do cidadão; em 2010, urnas eletrônicas para 

facilitar a contagem dos votos. 

Junto, também, outras ferramentas de comunicação avançaram com a tecnologia.  A 

televisão se modernizou tanto em sua aparelhagem quanto em seus programas; a 

internet surgiu como meio de comunicação ágil e de longo alcance. Mas, com a 

democracia, não se trata apenas de política a ser analisada: o papel das mídias também é 

de suma importância. São os veículos de comunicação que medirá o quão democrático é 

um Estado. Se as eleições em 1989 foi de um jeito, e as eleições em 2010 foi de outra 

forma. Igualmente, o papel da imprensa neste hiato de duas décadas. Este é o mote do 

estudo presente: comparar a forma realizada pela mídia para cobrir as eleições 

presidenciais de 1989 com a cobertura das eleições presidenciais em 2010, porém, 

analisando as fotografias. Para este estudo, serão analisadas as fotos das duas edições da 

maior revista de informação do Brasil: a revista Veja. A revista tem um histórico 

respeitável no Brasil, acompanhando 4 décadas do cenário político nacional. 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios – Anais 
 
 

926 

 

Para isso, serão analisada as fotos da edição de número 1105 de 15 de novembro de 

1989, traçando paralelos e contrariedades que houver com a edição de número 2185 de 

06 de outubro de 2010. São edições do dia do primeiro turno dos anos de eleições 

descritas. O objetivo é saber se houve disparidades na forma como a revista se portou na 

cobertura destes dois eventos únicos e históricos, do ponto de vista imagético. Um 

estudo importante, pois não foi somente o poder econômico brasileiro, e os políticos e 

partidos, que mudaram em 20 anos: as empresas jornalísticas e veículos de comunicação 

também mudaram. E perceber se a imprensa está em dia com a sociedade, ou apenas se 

interessa por dinheiro e poder, faz parte de uma democracia. E nada melhor que fazer 

esta análise em cima da revista mais conceituada, e a mais vendida do Brasil, a revista 

Veja. 

ANÁLISE 

1. Análise do Objeto Estudado 

O brasileiro gosta de política. Por mais que ele, nos últimos anos, tenha se decepcionado 

com os governantes - tudo por conta de infindáveis escândalos sem justas punições -, 

acaba participando, faz campanha, torce por seu candidato ou partido, sai às ruas, tudo 

para defender sua bandeira e seus ideais. Ele diz ser inerente à política por quase três 

anos; mas, quando chega o segundo semestre do ano da eleição, ele começa a participar 

mais ativamente na escolha daquele que comandará ou a nação ou o estado.  

Na mesma medida - ou até maior - o brasileiro gosta da democracia. Foi difícil alcançá-

la, mas, com muita luta, hoje chegamos a um patamar histórico: sair de casa e ter o 

direito de eleger uma pessoa - ou partido - para gerir os assuntos da comunidade. E não 

foi fácil chegar a este status. O Brasil sofreu com três décadas de um regime militar 

autoritário (1964-1985).  

Naquele tempo, o mundo vivia a paranoia da ―invasão comunista‖ no mundo. De um 

lado, o ―bem‖ ocidental dos Estados Unidos com seu modelo de democracia; de outro, o 

―mal‖ oriental com o comunismo da extinta União Soviética. Eram esses dois países 

que dominavam o mundo na primeira metade da década de 1960. E quem se associasse 

a eles teria que seguir a doutrina imposta por norte-americanos e soviéticos. Com o 

socialista João Goulart na presidência, os Estados Unidos aproveitou para apoiar uma 

transição de poder que saísse da mão de Jango. Para isso, municiou os militares, que 
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assumiram o poder em 1964. Mas, daquele ano até 1985, o que se viu foram anos de 

chumbo, de mortes, de desaparecimentos, de violações de direitos humanos, entre outras 

séries de barbaridades. O cidadão não tinha mais voz. 

Passado o período conturbado - que sacrificou muitas pessoas que só lutavam pelo 

direito de poder votar e, mais além, de poder emitir sua opinião - veio a esperada 

abertura política. Foi de forma tímida: Tancredo Neves fora eleito de forma indireta, e 

assumiria no dia 1° de janeiro de 1985 como o primeiro presidente depois de 21 anos. 

Mas problemas de saúde o impediram e tomar posse e, mais tarde, Tancredo viria a 

falecer no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Um momento chocante, pois se tratava 

de uma pessoa muito próxima do povo, e que seria o homem pós-regime militar. Com a 

morte de Tancredo, emergiu o vice-presidente da chapa: José Sarney. Seu governo foi 

conturbado - conturbado por conta dos altos índices de inflação que assustavam a 

população, e, ainda, pelo fato de viver à sombra de Tancredo. 

Em 1988, outro momento histórico para a democracia brasileira: a finalização da 

Constituição Brasileira. O país tinha, depois de muito tempo, um conjunto de leis que 

regeriam a nação. À época, muitos não entendiam o significado dela Constituição. Com 

a passagem dos anos, a população começou a entender a importância de ter leis que 

asseguram os deveres e direitos do cidadão. Mas tudo estava sendo pavimentado para o 

grande ato de final de século XX, no Brasil: a primeira eleição direta para presidente da 

República. O ano, 1989. A data, não poderia ser mais apropriada: os brasileiros 

voltariam às urnas no dia 15 de novembro daquele ano, dia em que se comemorava 100 

anos da Proclamação da República. A eleição, ainda com cédulas de papel, foi um 

sucesso, e colocou frente a frente em um segundo turno os candidatos Fernando Collor 

de Mello e Luís Inácio da Silva, o ‗Lula‘. Mais tarde, Collor venceria a eleição em 

segundo turno e seria proclamado o primeiro presidente eleito pelo voto popular pós-

regime militar. 

Naquele ano de 1989, o Brasil era de um jeito: com altos índices de inflação, incertezas 

quanto à política, sempre flertando com a ameaça de retorno dos militares ao poder, 

poucas perspectivas para o povo, alto índice de desemprego etc. Passaram-se 21 anos. 

Neste ínterim, Collor confiscou as poupanças e se envolveu em escândalos de 

corrupção. Por uma força advinda da imprensa – que apurou diversas irregularidades de 
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Collor –, a população pediu e o Congresso Nacional iniciou o processo de impeachment 

(impedimento) do então presidente da república. "Mais tarde, o jornalismo brasileiro    

vai surpreender aos menos avisados e aparecer como o grande responsável pelo 

impeachment de Collor" (pág. 20 - 'Imprensa e Poder' - Emiliano José) 

Itamar Franco assumiu e, junto com o ministro da fazenda à época - Fernando Henrique 

Cardoso - lançou o Plano Real, na tentativa de equilibrar a moeda brasileira e as 

finanças; Fernando Henrique Cardoso foi eleito e sucedeu a Itamar, dando continuidade 

ao Plano Real e dando estabilidade à moeda nacional; Luís Inácio Lula da Silva assumiu 

em 2003 e fez com que o Brasil crescesse, aproveitando a estabilidade monetária - e as 

privatizações - deixadas pelo seu antecessor. Com isso, o Brasil chegou em 2010 bem 

no cenário nacional e internacional. 

O Brasil deixou de ser uma ―piada‖ aos olhares estrangeiros. Agora, o maior país da 

América do Sul está entre as maiores economias do mundo. Faz parte dos BRIC`s 

(grupo de países chamados de ―emergentes‖ economicamente, grupo formado por, além 

do Brasil, Índia, China e África do Sul), algo ininteligível no fim dos anos 1980. Na 

letra da música do cantor e compositor Renato Russo, ele dizia "Mas o Brasil vai ficar 

rico/ Vamos faturar um milhão" (Que País é este?), e profetizou algo que foi 

concretizado: o Brasil ficou rico, respeitado, e hoje recebe muitos tipos de investimento 

e fábricas estrangeiras. Prova disso está no esporte. O Brasil irá receber em 2014 a Copa 

do Mundo de Futebol, maior evento do planeta; e em 2016, o Rio de janeiro será sede 

dos Jogos Olímpicos. Esta é a prova do crescimento econômico alcançado. É justamente 

por estes fatos que as eleições presidenciais de 2010 tornou-se uma disputa tão acirrada. 

Quem iria comandar essa máquina pelos próximos 4 anos foi a tônica dessa disputa. 

Três candidatos chegaram ao dia do primeiro turno com chances: Dilma Rousseff, José 

Serra e Marina Silva. Depois, a disputa ficou restrita a Dilma e Serra, e a candidata 

apoiada pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva acabou sendo eleita a primeira 

mulher a governar o país. Independente desse fato, muitos fatores mudaram durante os 

21 anos que separaram a primeira eleição direta para presidente, da eleição mais 

aguardada da história da democracia. Fatos relevantes, como a diferença nos perfis dos 

candidatos; fatos interessantes, como a relação com o cenário político das épocas, 

detalhes importantes, como a votação em cédula de papel em 1989, e votação com urna 
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eletrônica em 2010. Mas, ainda existe um fator importante pouco citado: o papel da 

imprensa na cobertura política.  

O impeachment de Collor pode ser interpretado como um 

momento de ruptura desse padrão. Um momento importante. 

Por isso, abalou a ideologia dominante nas academias e 

botequins, sobre a importância do jornalismo brasileiro. Mostrou 

que nem sempre ele se identifica com o poder. Mostrou que dá 

para fazer jornalismo de outro padrão no Brasil, dá para agir 

naquele espaço de contradições de forma a elevar o teor de 

democracia do sistema. (KUCINSKI apud EMILIANO, 2010, p. 

7) 

 

Se o Brasil - e o mundo - mudou, será que o papel da imprensa também acompanhou 

este ritmo de transformação? Será que a isonomia foi a palavra que ditou a imprensa nas 

eleições de 1989 e a de 2010? A imprensa levou a sério seus conceitos de ser isenta, 

íntegra, honesta, e só reportar os fatos ocorridos? Este presente estudo tem por objetivo 

analisar a cobertura jornalística realizada pela revista Veja do primeiro turno das 

eleições de 1989, comparando com a cobertura jornalística da mesma revista no 

primeiro turno das eleições de 2010, no que tange à fotografia. Para isso, serão 

analisadas - e comparadas - duas edições, ambas do dia do primeiro turno dos anos 

citados. A edição de Veja do dia do primeiro turno das eleições 1989 é a de número 

1105, de 15 de novembro do mesmo ano; já a edição da revista Veja do dia da eleição 

em primeiro turno de 2010 é a de número 2185, de 06 de outubro do mesmo ano. 

O estudo fará as comparações das fotografias das duas edições de Veja: a linguagem 

visual usada, se houve favorecimento ou desmerecimento para com algum candidato ou 

partido. Esta é uma preocupação interessante, uma vez que a imprensa é aliada da 

população, e um alicerce para quem quer tomar conhecimento do que fazem os 

candidatos. E nada melhor do que analisar a revista mais vendida do País. A revista 

Veja, com seu conceito elevado, é uma arma poderosa que pode tanto influenciar 

leitores quanto esclarecer dúvidas. 

Quanto a nossa análise, lembramos que ela pode ser vista de uma maneira diferente para 

cada pesquisador deste assunto, partindo do ponto de que é uma análise subjetiva. ―A 

descrição de uma imagem nunca é completa" (Smit, 1989, pág. 102). Não buscamos 

resultados que gerem conclusões cientificamente absolutas, mas sim, conclusões que 

pareçam concretas ao nosso olhar investigativo. 
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Com isso, é aproveitado também para analisar o papel da imprensa na cobertura política 

no âmbito das eleições presidenciais, para se ter ideia se os conceitos de isenção ainda 

fazem parte da classe do ―quarto poder‖. 

2. Análise da edição nº 1105: Pró Collor e Anti-Lula 

Na edição de 1989, temos pela frente um cansativo número de paginas de publicidades 

até chegar às matérias daquela edição. Na página 50 e 51, observamos o início de uma 

reportagem com mais de quatro páginas sobre o candidato Fernando Collor de Mello, 

até então, filiado ao extinto PRN. 

Logo na primeira imagem desta reportagem, observamos que Collor esta sendo 

glorificado pelo fotógrafo Jorge Rosenberg. Isto porque, na imagem, Collor aparece 

com o braço direito erguido, de uma maneira imponente, sozinho, apenas com o céu 

azul no segundo plano. Desta forma, podemos comparar sua figura a de Deus ou de 

alguma divindade, devido às evidências contidas na fotografia feita pelo fotógrafo. 

Na imagem da página seguinte, temos mais um indício desta glorificação. Em uma foto 

na parte superior das páginas 52 e 53, tirada por André Penner, o helicóptero de Collor 

está sozinho no céu, enquanto o povo, abaixo, estende a mão e vibra com sua chegada, 

assim como de uma figura divina. Nas duas imagens abaixo, capturadas por Renato de 

Souza e Marcelo Carnaval, a ideia é demonstrar que Collor possui apoio em várias 

regiões e com camadas distintas da população, devido aos cenários e os objetos que 

aparecem em ambas as ilustrações. 

Se Collor era glorificado, observamos nesta análise, que a figura do candidato Luís 

Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, está sendo desconstruída. Nas 

matérias em que a imagem de Lula aparece, ou em imagens que remetam ao seu nome, 

o candidato é sempre desfavorecido.  

Na página 54, observamos um ponto que tenta diminuir a imagem do candidato Luís 

Inácio Lula da Silva, do PT. A fotografia de Antônio Ribeiro possui o objetivo de 

desconstruir a figura de Lula, ao contrario do que foi visto com Collor. Na primeira 

imagem, Lula aparece visto de cima, ou seja, diminuído oticamente. Isto, somado ao 

cenário, onde mais da metade da imagem está com a cor vermelha predominante, sendo 

que ele está ao final desta imensa área vermelha. Desta maneira, podemos dizer que 
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Lula está sendo comparado ao Diabo, uma vez que esta cor vermelha significa que o 

inferno, e sua posição em relação ao fotógrafo, coloca-o ―embaixo da terra‖. 

No outro canto, na página 55, Brizola como o oposto de Lula. Ele aparece sendo 

exaltado, visto de baixo pra cima, ou seja, engrandecido oticamente. Observamos atrás 

dele várias pessoas, o que o coloca como o grande líder escolhido pelo povo. Manini 

fala sobre este aspecto: 

Um exemplo seria a fotografia de um líder tomada de baixo para 

cima; o resultado ofereceria toda uma imponência, uma 

sensação mesmo de liderança e de poder do personagem visto 

como alguém maior, engrandecido. (MANINI, 2004, p. 8) 

 

Nas páginas 56 e 57, reparamos duas construções positivas e uma negativa. Na página 

56, na fotografia de Marcelo Carnaval, vemos o povo vibrando com Mário Covas, do 

PSDB. Do ponto de onde está o candidato, observamos que parte uma imensa linha de 

um telhado, formando uma espécie de trilha, e com isso, dando o significado que Covas 

já teve, ou ainda terá, um grande caminho a percorrer. Covas era o quarto colocado nas 

pesquisas, tendo, durante a campanha, um duelo particular com Paulo Maluf, o quinto 

colocado. Desta maneira, Covas penetrava em uma jornada gigantesca, tendo que 

superar, em poucos dias, Brizola e Lula. 

Na pagina seguinte, a de número 57, na ilustração de Gladstone Campos, observamos 

uma imensa carreata seguindo Leonel Brizola. Neste parâmetro, novamente Brizola é 

visto como o grande líder escolhido pelo povo, levando-os até o poder, sendo ele o 

representante deste poder. 

Porém, abaixo desta figura, observamos outra desconstrução da imagem de Lula, 

novamente do fotógrafo Antônio Ribeiro. A bandeira do PT está ao lado de outra 

bandeira: um imenso dragão vermelho de tecido. Ou seja, este dragão representa uma 

figura demoníaca, e o PT, como a ―máscara‖ que o demônio se esconde. Na cauda do 

Dragão, existe uma bandeira do Brasil. Deste esquema contido na imagem, podemos 

afirmar que o PT é o caminho para o mal do país. 

Nas páginas 68 e 69, temos todos os ―grandes candidatos‖ com uma breve análise sobre 

eles. Na fotografia de Collor, ele aparece confiante, diferente da foto de Lula, que, 

aparentemente, parece estar rezando, precisando então de uma ajuda divina para se 

superar, ou seja, um milagre. 
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No esquema gráfico da página, observamos que as fotos de Collor e Brizola aparecem 

por cima de Lula, no que entendemos outra tentativa de desconstruir a figura dele, 

colocando-o em um patamar inferior ao dos seus oponentes. Aliás, todos os outros 

candidatos estão acima de Lula. Nesta mesma página, Covas aparece preocupado, 

enquanto Maluf, Afif e Ulisses aparecem acusando alguém com firmeza. Ou seja, estão 

no ―vale tudo‖ por uma vaga no segundo turno, enquanto Covas ainda estaria estudando 

alguma possibilidade. 

Duas páginas muito importantes e relevantes nesta análise são as de número 72 e 73. 

Nelas, temos um confronto imagético direto das figuras de Collor e Lula. De um lado, 

um caminhão lotado de pessoas que apóiam Collor, numa forma em que, observando os 

dois extremos horizontais da fotografia de Orlando Brito, podemos ver que haviam mais 

carros no local. Na outra página, na foto de Eneida Serrano, assistimos a um barco 

quase vazio e sozinho no Rio Jacuí. Isto aparece pode ser facilmente interpretado da 

seguinte maneira: o povo está majoritariamente a favor de Collor, enquanto Lula está 

isolado, e em um aparato precário e sem grandes estruturas. 

 "A revista Veja, que mais tarde irá se notabilizar como o 

veículo detonador do processo que dá origem ao impeachment 

de Collor, pode ser tomada como referência da militância da 

imprensa escrita em favor do candidato Fernando Collor de 

Mello" (EMILIANO, 2010, p.27) 

 

3. Análise da edição nº 2185 – Anti-Dilma 

 

Na edição de 2010, não houveram favorecimentos tão escandaloso quanto os de 1989. 

Contudo, observamos que os problemas relativos à imparcialidade na cobertura 

fotográfica continuaram. 

Nas páginas 68 e 69 da edição nº 2185, estão os três candidatos diante de suas bancadas 

no debate da Rede Globo. Nesta imagem de Felipe Dana, Marina Silva (PV) é colocada 

como a ―divisora de águas‖ entre José Serra (PSDB) e Dilma Roussef (PT). A partir 

daqui, podemos sentir como será a cobertura da Veja. 

Logo na página seguinte, a de número 70, há uma imagem capturada por André Dusek: 

negativa à figura de Dilma. A única fotografia da página é a de Erenice Guerra 
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(ministra-chefe da Casa Civil no momento), que se envolveu em escândalos, o que 

acaba prejudicando a imagem do PT e da candidata. 

Na página 74, temos uma charge de Dilma caracterizada com uma roupa da Petrobrás e 

com as mãos sujas de petróleo. Este gesto foi feito pelo presidente Lula, deixando 

assim, a candidata tão carismática como o presidente. Ou seja, Dilma está ―fantasiada‖ 

de Lula na charge. Na página 76 e 75, Dilma aparece dirigindo um trator vermelho 

numa fotografia de 

Marcos Alves. Do ponto de vista semiótico, podemos afirmar que Dilma estaria 

dirigindo a ―monstruosa‖ maquina vermelha, que, na nossa cultura, remete ao mal. 

Segundo o site ―Guerreiros da Luz‖: 

O que está ocorrendo já não é um enfrentamento de idéias e de 

interpretações e o uso legítimo da liberdade da imprensa. Está 

havendo um abuso da liberdade de imprensa que, na previsão de 

uma derrota eleitoral, decidiu mover uma guerra acirrada contra o 

Presidente Lula e a candidata Dilma Rousseff. 

 

Nas páginas 78 e 79, José Serra está em uma charge com mãos de tesoura, remetendo ao 

personagem do filme Edward Mãos de Tesoura, do cineasta Tim Burton. Isto demonstra 

que Serra é um candidato atrapalhado, uma vez que tudo em que ele tocou em sua 

campanha ajudou-o a fracassar. 

Na imagem das páginas 80 e 81, capturada por Letícia Moreira, Serra aparece num 

corredor cercado por médicos, andando em direção ao leitor. Ou seja, Serra está 

renascendo na corrida eleitoral, lembrando que, pouco antes da eleição, Dilma teve uma 

pequena queda nas pesquisas por causa de uma polêmica gerada em torno do assunto 

sobre o aborto. 

Na página 82, Marina Silva é tratada de uma maneira pejorativa, tendo sido comparada 

à personagem do filme Avatar, do cineasta James Cameron, que remete à ideia de 

natureza. Tanto nesta charge, como na fotografia das páginas 84 e 85, Marina é sempre 

retratada com algo ou uma característica que a remeta à sustentabilidade, uma de suas 

principais plataformas de campanha. 

Por fim, nas páginas 132 e 133, algumas fotos de Dilma são analisadas por um ponto de 

vista da moda. Mais uma vez, a imagem da candidata do PT é desconstruída, uma vez 

que a revista critica-a ferrenhamente, e ainda a compara com a primeira-dama norte-



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
I Fórum de Pesquisa de Comunicação e Letras 

Contextos e Desafios – Anais 
 
 

934 

 

americana, Michelle Obama. Até mesmo a legenda - ―pronta para tomar um chope‖ - é 

colocada em uma de suas fotografias, referindo-se de uma maneira até mesmo ofensiva. 

Considerações Finais 

O presente estudo analisou as fotografias tiradas e selecionadas para as edições 1105, de 

15 de novembro de 1989, e 2185, de 06 de outubro de 2010 da revista Veja. Percebe-se 

que a revista favoreceu sempre um candidato: Fernando Collor de Mello em 1989, e 

José Serra em 2010. Porém, o apoio dado a Collor, em 1989, foi maior, uma vez que era 

a primeira vez que a revista Veja teve contato com a democracia. Já em 2010, o apoio 

foi um pouco mais comedido: primeiro, pelo fato da própria revista Veja ter apoiado 

Collor em 1989 e o mesmo ter se envolvido com escândalos de corrupção; segundo, 

pelo fato de haver uma terceira via nas eleições, que foi Marina Silva (PV).  

 

Todavia, Veja sempre mostrou, mesmo de forma latente, apoio a algum candidato. Do 

ponto de vista semiótico, fica claro - quando ela coloca dois meios de transporte 

utilizados pelos candidatos de 1989. Ou até mesmo quando, em 2010, faz analogias – 

como Dilma Rousseff sendo classificada como um fantoche de Luís Inácio Lula da 

Silva. A partir daí, cabe ao leitor distinguir o que é um jornalismo de qualidade do 

chamado ―jornalismo chapa-branca‖. Claro que nem sempre isso é possível: o leitor 

deve ter, em mente, qual a linha editorial da revista que lê. Mas, quando isso não for 

possível, analisar as fotografias. Uma imagem vale mais do que mil palavras, diz o 

provérbio. 
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Fotografia como identidade: análise de imagens postadas por estudantes 
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RESUMO 

 

Esse trabalho surgiu da observação das fotos dos alunos postadas na plataforma 

Moodle, utilizada por toda a comunidade acadêmica da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Analisa o fato de que diversas fotos, que deveriam identificar oficialmente 

os alunos no contexto acadêmico, são recriadas, desconstruídas e reinventadas, gerando 

novos signos. Foram utilizados conceitos da semiótica peirciana, e da fotografia como 

linguagem. O conceito de transgressão está presente em toda a discussão do tema.  
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representação; moodle 
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                                                 Plataforma Moodle - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - 2011 

 

 

A fotografia, atualmente, está desmistificada. Vivemos o momento da facilitação 

tecnológica, e, sobretudo do acesso fácil e barato aos equipamentos da era digital. Como 

declarou a filósofa Suzan Sontag, ―hoje, tudo existe para terminar numa foto‖ 

(SONTAG, 2004 p.35). Uma das consequências desse fato é a irreverência com que se 

fotografa, pois, independente do assunto, a maioria das imagens não contém a apreensão 

de seus elementos essenciais como o foco, enquadramento e principalmente a 

consideração necessária com a iluminação, matéria prima desta linguagem. Tudo pode 

ser corrigido depois. Tudo pode ser descartado.   

Nas mídias sociais, são postadas todo tipo de fotos, em uma espécie de reality show 

individual. A pessoa em festas, viagens, com amigos, familiares, amores, em situações 

as mais diversas. Mas o que chama atenção é a foto de abertura, de identificação 

pessoal, que encabeça a página individual de qualquer membro de uma rede social do 

tipo Facebook, por exemplo. Com muita freqüência, a imagem principal, que deveria ser 

a identificação da pessoa, é uma imagem fotográfica distorcida, ou com 

enquadramentos bizarros, e outros recursos que, literalmente, disfarçam e escondem a 
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pessoa em questão. É comum até a substituição da fotografia por uma ilustração, por 

algum ícone com que a pessoa se auto represente. 

 

Discutir esse novo padrão de auto representação imagética pública abre muitas questões 

teóricas. No entanto, o foco desse trabalho é mais restrito e direto, pois se trata do 

mesmo objeto, em diferente contexto, ou seja, das imagens fotográficas de identificação 

dos alunos na Plataforma Moodle
321

, utilizada por toda a comunidade acadêmica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

A observação de uma amostra de fotos individuais de alunos, que constavam no 

Moodle, no primeiro semestre de 2011, forneceu material suficiente para instigar a 

busca de conceitos que pudessem ajudar na análise. 

A princípio, algumas imagens chamaram atenção, pelo diferencial, pelo inusitado. Foi 

possível notar então que havia um padrão que se repetia, ou seja, quase todos escondiam 

o próprio rosto com acessórios, sombras, ou enquadramentos radicais. Havia também 

retratos de infância, fotos com parceiros, ou ainda imagens transformadas com recursos 

de filtros do photoshop e pelas deformações características de algumas lentes, como é o 

caso das distorções das grandes angulares.  O interesse pelo assunto se ampliou, e a 

discussão passou a tentar entender por que a maioria dos alunos faz questão de postar 

imagens transfiguradas de si próprios. Se o Moodle é uma plataforma oficial, onde 

alunos e professores se relacionam, postam trabalhos, recebem avaliações, comentários 

e notas, por que a irreverência?  

Além disso, a postagem da própria fotografia não é obrigatória naquela plataforma, 

descartando a hipótese de que, ao se verem obrigados, os alunos prefeririam debochar 

da ferramenta.   

                                                 

321
 O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, criado com a finalidade de facilitar a educação à distância, e 

também como ferramenta para cursos presenciais. É gratuito e tem sido utilizado por diversas instituições de ensino, 

em vários países, devido a sua capacidade de hospedagem de centenas de usuários, sejam professores, alunos ou 

administradores. A Universidade Presbiteriana Mackenzie utiliza o Moodle como plataforma para todos os seus 

cursos, e todas as disciplinas tem seu espaço próprio, que pode ser utilizado pelo professor para diversas atividades, 

desde postar material de aula, até fazer avaliações online. Todo aluno possui um perfil básico no Moodle, e aparece 

como participante em todas as disciplinas em que estiver matriculado. Se quiser, ele pode postar sua foto, no local 

apropriado. 
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Restou então a hipótese de que essa atitude poderia ser enquadrada como transgressão. 

E essa transgressão pode ser entendida no sentido de ultrapassagem do limite 

estabelecido pelo contexto oficial. 

 

Fotografia e seu aparato 

 

Se voltarmos à história, é possível observar que o  avanço tecnológico, provocado pela 

descoberta da fotografia, ou seja, a utilização da máquina na produção de imagens, 

coincidiu, não por acaso, com período da revolução industrial. E esse avanço 

tecnológico, que modifica hoje a própria fotografia, com o advento da digital, desde o 

início modificava a imagem como objeto, e sobretudo sua linguagem:  

 

O primeiro aparelho foi a câmera, o dispositivo responsável pela produção das imagens 

técnicas: as fotografias. O astro-físico François Arago
322

 em 1839, ao defender a 

descoberta de Daguerre, na Câmera dos deputados em Paris, já citava o valor desse 

aparelho: ―Quando os inventores de um novo instrumento o aplicam à observação da 

natureza, o que eles esperam da descoberta é sempre uma pequena fração das 

descobertas sucessivas, em cuja origem está o instrumento. (ARAGO, apud 

BENJAMIN, 2008, p.93)  

Embora, o lançamento dos daguerreótipos criasse a fotografia, foi o inglês Fox Talbot 

que inventou o primeiro sistema para a produção de cópias, a partir da chapa exposta, 

―lançando assim as verdadeiras bases para o desenvolvimento desse veículo de 

comunicação‖. (BUSSELLE, 1977, p. 31) 

 

Marshall McLuhan reafirmou a importância dessas invenções, como meio de 

comunicação não verbal, inclusive para as ciências: 

                                                 
322

 François Jean Dominique Arago (1786 - 1853). Físico, astrônomo e político. Ocupou o cargo de 

primeiro-ministro da França, em 1848. 

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1786
http://pt.wikipedia.org/wiki/1853
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_Fran§a
http://pt..wikipedia.org/wiki/1848
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O método que Talbot concebeu foi o de imprimir positivos, 

quimicamente, a partir de negativos, de modo a obter imagens 

exatas e repetíveis. Removeu-se, desta forma, o entrave que 

dificultava os botânicos gregos e seus sucessores. Desde as suas 

origens, a maior parte das ciências via-se impedida de progredir 

pela falta de um adequado meio não-verbal de transmitir 

informação. Hoje, até a física subatômica não poderia 

desenvolver-se sem a fotografia. (MCLUHAN, 1964, p. 218) 

É possível considerar que a câmera fotográfica, aproveitando aqui a visão de Flusser, foi 

determinante para os avanços tecnológicos de toda a família de aparelhos produtores de 

imagens:  

O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os 

aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato. 

Analisá-lo é método eficaz para captar o essencial de todos os 

aparelhos, desde os gigantescos (como os administrativos) até os 

minúsculos (como os chips), que se instalam por toda parte. 

Pode-se perfeitamente supor que todos os traços aparelhísticos 

já estão prefigurados no aparelho fotográfico, aparentemente tão 

inócuo e "primitivo". (FLUSSER, 1985, p. 25) 

Walter Benjamin já preconizava que ―a natureza que fala à câmera não é a mesma que 

fala ao olhar: é outra‖ (2008,  p. 94). Ampliando essa questão, é interessante observar as 

considerações de Santaella e Nöth, quando tratam da importância do aparato 

fotográfico: 

Desde as imagens nas cavernas, desde o aparecimento das 

diferentes formas de escritura e, especialmente, desde a 

invenção do código alfabético até a realidade virtual no mundo 

de hoje, salta à vista a aventura humana incessante e crescente 

de encontrar meios de produção e meios de armazenamento de 

signos e linguagens cada vez mais resistentes e imperecíveis. 

Sob esse aspecto o advento da câmera fotográfica foi um marco 

decisivo. O negativo como fonte de infinitas cópias, inclusive a 

cópia do próprio negativo, inaugurou a era das "máquinas 

fantásticas", ou seja, das máquinas cada vez mais capazes de 

gerar signos indestrutíveis, numa nítida busca do eterno, como 

se, na durabilidade dos signos, o perene pudesse se vingar da 

perversidade da vida perecível. (NOTH; SANTAELLA 1999, 

p.138)   

O historiador Boris Kossoy dá a dimensão do impacto que esse invento teve para a 

humanidade, e como a fotografia, de certa forma, deflagrou o desenvolvimento da 

indústria da comunicação: 
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O mundo tornou-se de certa forma "familiar" após o advento da 

fotografia; o homem passou a ter um conhecimento mais 

preciso e amplo de outras realidades que lhe eram, até aquele 

momento, transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal 

e pictórica. Com o advento da fotografia e, mais tarde, com o 

desenvolvimento da indústria gráfica, que possibilitou a 

multiplicação da imagem fotográfica em quantidades cada vez 

maiores através da via impressa, iniciou-se um novo processo 

de conhecimento do mundo, porém de um mundo em detalhe, 

posto que fragmentário em termos visuais e, portanto, 

contextuais. (...) O mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado. 

(KOSSOY, 1989, p. 15) 

Arlindo Machado apresenta outro ponto de vista, o ideológico.  Para ele, as câmeras 

constroem suas próprias configurações simbólicas: ―mais exatamente, elas fabricam 

‗simulacros‘, figuras autônomas que significam as coisas mais que as reproduzem‖.  

Nos domínios da figuração automática, o mundo imediato das 

impressões luminosas passa a ser trabalhado pelo código: isso 

quer dizer que ao invés de exprimir passivamente a presença 

pura e simples das coisas, as câmeras constroem 

representações, como de resto ocorre em qualquer sistema 

simbólico. Porém com uma diferença fundamental: (...) uma 

vez que a imagem processada tecnicamente se impõe como 

entidade "objetiva" e "transparente", ela parece dispensar o 

receptor do esforço da decodificação e do deciframento. É 

exatamente nesse ponto que as mídias mecânicas e eletrônicas 

do nosso tempo se tornam o terreno privilegiado das formações 

ideológicas: o fetiche de sua "objetividade", no qual se acham 

mergulhadas massas inteiras de espectadores, é a máscara 

formal que oculta a intenção formadora que está na base de 

toda significação. (MACHADO, 1984, p. 11) 

De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a máquina fotográfica é uma 

máquina semiótica, ou seja, uma máquina produtora de signos, de representações.  Ela 

própria é uma codificação da inteligência humana, que a desenvolveu como uma 

extensão, ao modo da colocação de McLuhan, que entende as máquinas como 

prolongamentos de capacidades humanas, de sua percepção e inteligência imagética, 

sígnica, no caso da Fotografia. A máquina fotográfica é uma das formas do pensamento, 

da inteligência codificada em processos óticos, mecânicos e fotoquímicos integrados. 

Nada mais natural, portanto, que o fotógrafo se valha dessa interação como recurso para 

explorar sua inteligência imagética, trabalhando em colaboração com ela. 
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Quando se olha uma fotografia, portanto, ela já foi olhada por 

uma lente – o olhar foi intermediado. A objetiva fotográfica, desta 

forma, é por excelência o meio, inclusive material, através do qual 

ocorre a intermediação entre a informação externa e o universo 

estrito da representação, o resultado fotográfico. As qualidades 

das objetivas estão presentes na imagem e os seus indícios, até 

mesmo como vestígios, compõem o próprio referente fotografado. 

Assim, por exemplo, quando se pode enxergar a luz do flash 

registrada no reflexo. (ALBUQUERQUE, 2010, pág. 143) 

 

As diversas vertentes teóricas procuram alertar para o fato de que a imagem retratada 

por uma câmera fotográfica, por mais simples e objetiva que aparente ser, é o resultado 

da mediação de máquinas, instrumentos e técnicas. Elas trazem essa marca, desde que a 

reprodução fotográfica foi possível. 

 

Contexto e transgressão 

É importante notar que, a Fotografia, mesmo tendo mudado da condição de tecnologia 

de acesso restrito, elitista, cara e especializada, para a condição atual, de desmistificação 

e acesso amplo e barato - sempre conviveu com a possibilidade da manipulação e da 

transgressão da linguagem.  Analógica ou digital, a fotografia sempre permitiu essa 

intervenção. 

As possibilidades de o fotógrafo interferir na imagem e - 

portanto na configuração própria do assunto no contexto da 

realidade - existem desde a invenção da fotografia. 

Dramatizando ou valorizando esteticamente os cenários, 

deformando a aparência de seus retratados, alterando o realismo 

físico da natureza e das coisas, omitindo ou introduzindo 

detalhes, o fotógrafo sempre manipulou seus temas de alguma 

forma. {...} Entre o assunto e sua imagem materializada ocorreu 

uma sucessão de interferências ao nível da expressão que 

alteraram a informação primeira. (KOSSOY, 2002, p.30) 

 

Tome-se como exemplo, o das manipulações físicas "realizadas principalmente na 

esfera política, com a intenção explícita de gerar sentido e influenciar ou persuadir a 

opinião pública, muito anterior à tecnologia digital" (ALMEIDA, BONI, 2006 p.22). 

Nas imagens a seguir, a foto original representa Stalin ao lado de seu comissário dos 
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transportes fluviais, Nickolai Yezhovy. Posteriormente morto, ao cair em desgraça, ele 

literalmente foi retirado tanto da cena real, como cena imagética. 

 

 

       

                                                                                                                            Fonte: 

Alain Jaubert, 1984 

 

Outro exemplo, relacionado à transgressão da linguagem, sendo esta igualmente cultural 

e histórica, pode-se citar a obra do fotógrafo Robert Mapplethorpe, cujas imagens 

muitas delas, de nus explícitos, ou que faziam alusões a sexualidade sado-masoquista, 

mesmo sendo de um perfeccionismo técnico e de uma beleza dilacerante lhe renderam 

um longo processo na justiça, por serem consideradas obras transgressoras da moral e 

dos costumes vigentes, na década de 80. 
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Lisa Lyon - 1983                                  Derrick Cross - 1985                               Lisa 

Lyon - 1981 

                                                                                                                  Fonte: The 

Robert Mapplethorpe Foundation 

  

Fotos no Moodle 

 

Com relação ao objeto desse estudo – as fotos dos alunos – é possível afirmar também, 

que essas imagens só tem o significado que tem, no contexto histórico, cultural e 

tecnológico do Moodle.  

A questão da auto representação fotográfica, alterada em seu papel de identidade visual 

da própria pessoa, não se explica por simples manipulação através de recursos técnicos 

cada vez mais poderosos (como o conhecido software Photoshop)  

O ponto mais intrigante é o fato das fotos postadas pelos alunos saírem da ―zona de 

conforto‖ da identificação comum. Esses mesmos recursos técnicos poderiam ser 

utilizados para uma ―limpeza‖ no próprio retrato, uma ―melhoria‖, para chegar perto do 

http://www.mapplethorpe.org/
http://www.mapplethorpe.org/
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padrão de beleza imposto, que exige corpos cada vez mais perfeitos, ou seja, cada vez 

mais ―iguais‖ ao padrão midiático. 

No entanto, ao apelarem ao freak
323

, as imagens transgridem a lógica imposta pelo uso e 

finalidade da plataforma oficial da Universidade.  

Neste processo, tanto o símbolo quanto o índice são modificados pelo aspecto icônico 

que se torna o mais relevante ou proeminente. A função simbólica das fotos é o registro 

de pertencimento dos alunos à rede Moodle, com a qual eles passam a ter uma relação 

oficial. A função indicial destas mesmas imagens é representar por identificação, por 

reconhecimento de identidade.  A imagem de cada uma daquelas fotos deveria ser a 

representação ponto a ponto - ou indicial - daquela determinada pessoa, que só possível 

ser representada por meio do registro fotográfico. 

 As fotografias utilizadas no contexto do Moodle deveriam obedecer à função 

icônica usual de ser o aspecto qualitativo de qualquer signo.  Entretanto o que ocorre é a 

exacerbação deste aspecto qualitativo, na medida em que elas são modificadas ou 

transformadas, a ponto de perder sua aparência original. Alteram a relação iconico-

indicial com o objeto - que na fotografia é a verossimelhança - transgredindo assim a 

representação do retrato como identificador daquela ou de determinada pessoa.  

Considere-se aqui, duas destas postagens, como exemplos explícitos dessa transgressão, 

ora subtraindo, ora deformando suas aparências, em imagens que deveriam representar 

suas identidades para efeitos de confirmação.  

 

                                         

 

Se essas fotos estivessem em uma galeria de arte ou no Facebook sua função seria 

apenas a usual. A colocação no Moodle, entretanto, veículo que não se destina a esse 

fim, é que as transformam, em outros signos, com novos significados. 

                                                 
323

 Freak significa aberração. Mas, atualmente, a palavra freak é usada para se referir a 

uma pessoa com algo incomum sobre sua aparência ou comportamento.  
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Estando no Moodle, os alunos ―fazem arte‖, nos dois sentidos: de travessura, e de 

manifestação artística propriamente dita. Ao mudarem seu significado simbólico pela 

representação deslocada, modificam o próprio símbolo, ou seja, modificam a 

interpretação das idéias gerais de suas referências individuais. A peraltice é a 

transgressão no plano do comportamento, da atitude, enquanto a Arte ocorre no plano 

da linguagem. Em síntese, a transgressão semiótica acontece justamente na subversão 

da relação indicial e da função simbólica do signo fotográfico pelo superlativo da ação 

icônica.  

Outra possibilidade de análise desse fenômeno é a questão da identidade, importante 

fator que permeia essa discussão. O sujeito pós-moderno, fragmentado, descentralizado, 

tem várias facetas de sua identidade, principalmente na sua representação visual 

(HALL, 2006). Assim, é possível e ―normal‖ possuir vários avatares de si próprio, para 

serem utilizados conforme a conveniência e a necessidade de se comunicar. Larissa 

Bastos sintetiza esse ponto de vista: 

 

A questão da identidade e os processos de subjetivação 

dialogam com a cultura do consumo, em que a publicidade 

exerce papel importante. Por sua vez, a fotografia surge como 

linguagem de destaque em seu papel de objeto de culto e pela 

versatilidade que oferece na mídia de hoje, guiada pelas novas 

tecnologias. O foco no corpo está localizado em sua construção, 

nas distorções e ilusões pertinentes a um padrão ditado com 

inspiração na mídia, atuando como ‗peça‘ chave nos processos 

de afirmação de identidade e do desejo de pertencimento. É ele 

que abre caminho e funciona como passaporte para um mundo 

estetizado. (BASTOS, 2008, p.7) 

 

É por essa razão que a fotografia tem papel central na construção dessa identidade, 

porque além de tudo, a tecnologia digital permite que ela seja transformada 

continuamente, propiciando adaptações e mudanças com a velocidade exigida pelo 

sujeito da pós modernidade. 
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A FOTOGRAFIA COMO REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE NO MAIOR 

TERREMOTO DA HISTÓRIA JAPONESA 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da fotografia no 

jornalismo impresso e será baseado na revista Veja, edição 2208, de 16 de março de 

2011 – O Japão acorda do choque - com reportagem especial de dezessete páginas sobre 

o maior tsunami da história japonesa. 

O tsunami em território japonês alcançou 8,9 graus na escala Richter e foi sentido até 

dezenove horas depois do seu auge, diante de uma catástrofe dessa proporção, pode-se 

constatar a valia da imagem como forma de representação da realidade, já que seria 

praticamente impossível visualizar o tamanho do desastre apenas em palavras. 

Foram escolhidas duas imagens para a análise e o enfoque será voltado para a o roteiro 

semiótico traçado por Santaella, baseado em três principais tópicos: qualitativo icônico, 

singular indicativo e convencional simbólico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; jornalismo; tsunami; Japão; revista Veja. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Introdução 

No dia 11 de março de 2011, o Japão sofreu um terremoto de nove graus na escala 

Richter, o pior na história do país, seguido de um tsunami que deixou mais de 13 mil 

mortos e milhares desaparecidos. Sobre este episódio a Revista Veja, a maior revista 

semanal de informação do Brasil, com tiragem superior a 1,2 milhão de exemplares 

(VEJA BRASIL, 2011), produziu uma edição especial, com dezessete páginas e  

_____________________ 

¹ Trabalho apresentado no I Fórum de Pesquisa CCL – Mackenzie São Paulo - 25 de 

outubro de 2011. 

aproximadamente dez fotos, sobre o desastre japonês, que será suporte para o presente 

trabalho (VEJA, 2011).  
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Veja é uma revista semanal, podruzida pela editora Abril, criada em 1968 pelos 

jornalistas Victor Civita e Mino Carta. A revista trata de temas do cotidiano da 

sociedade brasileira e do mundo, possui algumas seções fixas como cinema, literatura, 

música e etc. (VEJA, 2011).  

É provável que nem os textos mais minuciosamente escritos conseguissem explicar o 

tamanho da tragédia japonesa, e ―as imagens, contrariamente às palavras, são acessíveis 

a todos, em todas as línguas, sem competência nem aprendizados prévios.‖ (DEBRAY, 

1993, p. 54). ―O texto tem valor repressivo em relação à liberdade dos significados da 

imagem.‖ (BARTHES, 1990, p. 33). 

As fotografias selecionadas pela Revista Veja expressam o desespero exposto nos rostos 

dos japoneses, a destruição de casas, de empresas e de famílias. ―A imagem fotográfica 

não é apenas uma reprodução mecânica de alguma coisa, ela revela o modo de verde 

quem a realizou e envolverá, inevitavelmente, os modos de ver de seus apreciadores.‖ 

(BERGER, 1999, p.12). 

 

Problema de pesquisa  

O presente estudo busca responder à seguinte questão: qual a abordagem fotográfica da 

revista Veja com relação ao Tsunami no Japão? 

 

Objetivo principal  

O principal objetivo será analisar qual a abordagem fotográfica da revista Veja sobre o 

Tsunami no Japão. 

 

Objetivos secundários  

Entre os objetivos secundários podem-se considerar:  

 Avaliar os tipos e cores das fotos selecionadas pela revista 

 Analisar o conteúdo das imagens (pessoas, lugares, destruição) 

 Analisar texto versus imagem 

 Avaliar se as imagens completam o conteúdo das matérias. 

 

Justificativa 
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O estudo se justifica pela importância do tsunami como desastre no Japão, pela 

relevância da tragédia na mídia e no mundo, pelas consequências e prejuízos para a 

economia japonesa e mundial e pela falta de trabalhos acadêmicos focados neste tema, 

conforme quadro abaixo. 

 

Referencial teórico: 

Autor (Ano) Tema 

Barcelos (2009) Fotojornalismo: dor e sofrimento 

Maranhão (2007) O poder da imagem fotográfica: uma 

análise das imagens publicadas nas revistas 

Veja e IstoÉ de Luiz Inácio Lula da Silva 

durante as campanhas presidenciais de 

1989 e 2002.  

Manini (2002) Análise documentária de fotografias 

Barros (2010) A construção do sucesso na Revista Veja  

Fonte:autor a partir de teses e dissertações do Banco Digital de teses e dissertações 

(BDTD) 

 

Para atender aos objetivos propostos, o referencial teórico vai abordar fotojornalismo e 

mídia impressa revista. 

Na opinião de Maranhão (2007) todas as pessoas já devem ter ouvido a frase ‗uma 

imagem vale mais que mil palavras‘, logo se entende que as imagens falam por si só 

porém, deveríamos reaprender a entender essas imagens. 

Segundo Maranhão (2007) as imagens recebem influência do meio em que serão 

publicadas mas, se a imagem for desvinculada desse meio, podem surgir novos 

significados, sendo então possível que o espectador olhe a imagem sem o 

direcionamento proposto pelo meio. 

Assim conforme Pereira Jr. (2009) a ―vitalidade e o frescor‖ do fotojornalismo estão 

intrinsecamente ligados às imagens ou  ―a fotografia na imprensa é a expressão de um 

acaso controlado. O inesperado, o acidental, a circunstância incide na produção da 

imagem e disso advém muito da vitalidade e do frescor do fotojornalismo.‖ (PEREIRA 

JÚNIOR, 2009, p. 111) 

Maranhão (2007) afirma que para analisar uma imagem da fotojornalismo, deve-se levar 

em consideração que essa imagem foi realizada por um fotógrafo, que possui 

referências políticas e culturais, que o influenciaram na hora de enquadra a cena.  
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O autor explica que a fotografia fez com que o cidadão ampliasse suas fronteiras, assim 

enquanto o olho aumentava o mundo ia encolhendo e fotojornalismo surgiu com 

necessidade de as imagens aproximarem os acontecimentos que estavam distantes.  

Assim, a fotografia deixou de ser a representação do instante e confirmadora do ―real‖, 

para ser produzida com intencionalidade não só do fotográfo, mas também procurando 

ressaltar o posicionamento do veículo para o qual foi produzida. Verifica-se então que o 

status da imagem fotográfica alterou-se e passou para um lugar de respeito, não sendo 

mais coadjuvante da imprensa escrita, mas sim completando-a. (MARANHÃO, 2007, 

p.35) 

Juntamente com a autonomia da fotografia, Barcelos (2009) explica que as situações de 

dor e sofrimento encontraram campo fértil para serem difundidas com a chegada do 

fotojornalismo. Assim, ―a preocupação com a morte acompanha a humanidade desde 

tempos remotos, perpassando todas as culturas e tempos históricos.‖ (BARCELOS, 

2009, p.40).  

Ou ainda: 

―A dor e o sofrimento seriam uma espécie de phatos da imagem, 

aquele apelo à emoção da audiência, que provocaria não apenas 

uma resposta emocional, mas alguma identificação‖. 

(BARCELOS, 2009, p.41). 

 

Maranhão (2007) relata que diariamente são publicadas inúmeras fotografias nos jornais 

e revistas nacionais (virtuais ou não) e essas  imagens fotográficas chegam aos nossos 

olhos sem que tenhamos controle. 

―Ao contemplar uma imagem, procura-se com o olhar 

destrinchar cada grão existente, a fim de se apropriar da cena. 

[...] O momento que ficou congelado não faz parte mais de um 

instante qualquer; é um recorte que, às vezes, grita para 

olharmos‖. (MARANHÃO, 2007, p. 37) 

Segundo Barcelos (2008) o desenvolvimento do fotojornalismo na cobertura de guerras 

contribuiu para representar práticas e rotinas, delimitando como valores-notícia 

tragédias, catástrofes, acidentes e acontecimentos que exploram a dor do outro. 

A foto jornalística, enfim, é sempre polissêmica – diferentemente das palavras no texto 

de imprensa, feita para não dar margem a mais de um sentido interpretável, a foto deve 

possibilitar múltiplas interpretações. (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p 114) 

 

Método 
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Escolha da metodologia: 

Visando uma compreensão das diversas e distintas imagens escolhidas pela revista 

Veja, será adotado um estudo qualitativo, que consiste em inicialmente em uma 

pesquisa documental – coleta de elementos importantes de estudo.A base teórica 

escolhida para este trabalho foi a abordagem desenvolvida por Charles SandersPeirce, 

que oferece uma estratégia metodológica e possibilita a leitura de inúmeros 

processossígnicos. Essa análise será feita sob dois pontos de vista: o de representação 

ou signo e comocomponente da teoria a percepção triádica desenvolvida por Peirce.  

Charles Sanders Peirce foio moderno fundador da Semiótica, a ciência que estuda os 

signos. A semiótica peirceana,além da base teórica principal deste estudo também foi 

adotada como metodologia, dado aocaráter semiótico de toda comunicação. 

Inicialmente, é interessante observar que a semióticapeirceana, além de ser uma 

filosofia dos signos lidando com a essência genuína do signo, étambém uma disciplina 

filosófica capaz de explicar e interpretar todo o domínio da cogniçãohumana, além de 

ser uma teoria do conhecimento e ao fornecer as categorias para a análise dacognição 

realizada, sendo também uma metodologia. (SANTAELLA, 1995) 

Gestos, palavras, imagens, cartazes, outdoors, fotos, pinturas, mapas, figuras, 

gráficos,fórmulas, são representações ou signos. Atualmente, são encontrados na mídia 

termos comosemiótica da cultura, semiótica da oralidade, semiótica psicanalítica, 

semiótica visual, semiótica da imagem, semiótica plástica, semiótica da mídia, 

semiótica discursiva, semiótica da música, etc. No seu sentido mais amplo, a semiótica 

é a ciência de todas e quaisquer formas de linguagem. A semiótica é o estudo abstrato 

de todos os possíveis tipos de signo, seus modos designificação, de denotação e de 

informação e o todo de seus comportamentos e propriedades,na medida em que não 

sejam acidentais (BACHA, 1998) 

 

Análise e interpretação:  

Para análise e interpretação de conteúdo será feita um estudo do conteúdo das imagens, 

detalhando cores, tipos e enfoques das fotografias, com caráter descritivo e analítico. 

Será usada Semiótica Peirceana para embasar a análise das fotos. 

Para atender aos objetivos foram escolhidas duas fotos, a foto da capa Veja – O Japão 

acorda do choque, edição 2208, 16 de março de 2011, e a foto área nas páginas 82 e 83. 
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Segundo Santaella (2002)  a proliferação de singos vem cirando a necessidade de lê-los, 

dialogar com eles em um nível mais profundo do que aquele da simples convivência e 

familiaridade. Na semiótica de Peirce pode-se encontrar ―uma fonte inestimável de 

vlaro‖ para entender os signos. Do material conceitual peirceano, pode-se extrair 

estratégias metodológicas  para a leitura e analise de imagens, fotos, filmes, etc. O signo 

peirceano tem natureza triádica (signo, objeto, interpretante), pode ser analisado: em si 

mesmo, nas suas propriedades internas, ou seja, no seu poder de significar, na sua 

referência àquilo que indica, se refere ou representa e nos tipos de efeitos que está apto 

a produzir nos seus receptores, isto é, nos tipos de interpretação.  

Ainda segundo Santaella (2002) a teoria semiótica permite entrar no próprio 

movimento interno das mensagens, nos procedimentos e recursos nelas utilizados. 

Segundo Santaella (1993:13), além de ser uma ciência dos tipos possíveis de signos a 

Semiótica se constitui em uma teoria da significação, uma teoria da objetivação e uma 

teoria da interpretação, que pode ser explicada pela relação triádica entre o signo, objeto 

e interpretante. 
324

 

“1. Da relação do signo consigo mesmo, isto é, do exame da 

natureza do seu fundamento, ou daquilo que lhe dá capacidade 

para funcionar como tal---uma qualidade, sua existência 

concreta ou seu caráter de lei--- advém  uma teoria das 

potencialidades e limites da significação. 

2. Da relação do fundamento com o objeto--- ou aquilo que 

determina o signo, e por isso mesmo, vem a ser aquilo a que o 

signo se aplica--- com todas as implicações ontológicas aí 

subentendidas extrai-se uma teoria da objetivação, que estuda 

os problemas relativos à realidade e referência, verdade e 

ficção, mentira e decepção. 

3. Da relação do fundamento com o interpretante deriva-se uma 

teoria da interpretação, com as implicações quanto aos seus 

efeitos sobre o intérprete, individual ou coletivo.” (Santaella, 

1993:13)  

 

Como uma teoria da significação, uma teoria da objetivação e da interpretação, a 

Semiótica peirceana pode fornecer sustentação a qualquer estudo cujos objetos são 

fenômenos de natureza interpretativa e comunicativa, como é o  caso deste artigo..   a 

nanalise das fotos seguirá o roteiro semiótico traçado por Santaella:  

 Qualitativo icônico: cores, linhas, formas   

                                                 
324

 Ver também Santaella, (1992) op.cit. 158-160.   
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 Singular indicativo: como o signo se corporifica de modo particular 

 Convencional simbólico: capacidade de generalização 

 

Foto 1 – Foto da Revista Veja- O Japão acorda do choque 

Capa - Editora Abril – Edição 2208 – Ano 44 – n°11 

16 de março de 2011 

 

 

 

 Qualitativo icônico 

 A foto da capa é impactante, traz logo na primeira impressão a imagem da destruição 

acompanhada do desespero dos japoneses. Em primeiro plano está uma japonesa com 

roupas escuras, com o olhar triste voltado para o chão, com botas grandes de cor azul 

para andar no meio do entulho e carregando sua filha nas costas, a criança de touca 

vermelha parece assustada e com medo. Em segundo plano está uma montanha das 

coisas que sobraram: madeira, telhados, sujeira, árvores e etc. E ainda, em terceiro 

plano, há um vazio, apenas um chão de areia com ruínas pelo caminho e o céu como um 

fundo branco, sem cor, sem nuvens e sem sol, aparentando um daqueles dias nublados 

tristes.  

A foto é opoca, sem nenhum brilho, e com um ar de tristeza acompanhada de pânico, já 

que logo na capa da revista, a primeira imagem, mostra que não sobrou quase nada, 

apenas um amontoado de lixo, do país mais preparado para enfrentar esse tipo de 

catástrofe. Esse amontoado de lixo é a segunda forma mais impressionante na imagem, 
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há um sensação de impotência em relação a tanta perda, do fundo da foto até a frente 

não é possível enxergar uma casa inteira, mas, apenas alguns telhados que restaram. E a 

primeira forma mais impressionante é a da figura materna, que olha para baixo, como se 

tivesse procurando alguma saída e provavelmente pensando que não sobrou nada do que 

possuía, o único bem que ficou e que esta carrega com cuidado e proteção é a sua filha. 

 

 Singular indicativo: como o signo se corporifica de modo particular 

A foto da capa aponta não apenas para a destruição física do território japonês, mas 

também para a destruição emocional que os japoneses sofreram. Logo na primeira 

impressão já é possível perceber que se trata do tsunami que ocorreu em março de 2011 

no Japão porque acompanhada do título – O Japão acorda do choque – há uma foto 

abrangente apontando para o tamanho da destruição, já que todo o chão está coberto 

pelos restos que sobraram das casas e por muito lixo, e em meio a esse cenário há dois 

personagens, uma mulher carregando uma criancinha nas costas, provavelmente mãe e 

filha, ambas com expressão de tristeza. 

A foto serve ainda para mostrar que mesmo um dos países mais desenvolvidos, com o 

Japão,  não está preparado para um tsunami desse porte. Essa revolta da natureza teve a 

intesidade em relação a energia liberada de um milhão quarenta e uma mil e trezentas 

bombas de Hiroshima. 

 

 Convencional simbólico: capacidade de generalização 

A foto tem como simbologia a proteção da mãe para com o seu filho. A impressão que é 

passada é de que não sobrou nada do Japão, é como se o tsunami tivesse devastado tudo 

o que podia-se imaginar e a proteção e o preparo que imaginava-se ter, em função de o 

país ser desenvolvido e bem preparado para este tipo de catástrofe, deixasse de existir.  

Além do registo histórico, a foto também serve para aproximar o observador do que 

ocorreu em Sandai, para aproximá-lo da realidade vívida pelos japoneses. Surgem ao 

mesmo tempo ideias sobre o que e como aconteceu e o que pode ser feito a partir de 

agora, como recuperar essa parte do território asiático. 

 

Foto 2 – Foto da Revista Veja- O Japão acorda do choque 

Páginas 82 e 83 - Editora Abril – Edição 2208 – Ano 44 – n° 11 
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16 de março de 2011 

 

 

 

 Qualitativo icônico: cores, linhas, formas   

A foto das páginas 82 e 83 é abrangente e é possível perceber a dimensão da destruição 

que o tsunami causou em março de 2011, em Sendai. A foto é áerea , logo, o observador 

vê a imagem como se estivesse dentro do avião e a sensação que se tem é que o chão 

inteiro está tomado por um tapete de cacos coloridos.  

O fundo da imagem é coberto por uma imensidão de entulho, espelhado por todos os 

cantos da imagem, em cima desse tapete colorido de destruição ainda é possível 

reconhecer menos de dez telhados e algumas janelas das casas que foram destruídas e 

um barco. Todo esse cenário passa-se em cima das águas, com alguns pontos de 

incêndio. 

A imagem é bem colorida, mas há predominância de cores em frias em contraste com as 

cores vivas, amarelo, laranja e vermelho, dos focos de incêndio. Grande parte da foto é 

dominada por uma fumaça cinza, que começa em uma casa, na página 82, passa por 

uma parte do cenário e se dissipa pela metade da página 83. Olhando apenas para a 

página 83, a sensação é de que o céu está coberto pela cor cinza, parece que o céu é a 

própria fumaça.  

Mesmo os olhos mais atentos não conseguem identificar os objetos da foto, além dos  

telhados das casas. Asensação de desespero é acompanhada pela sensação de 

importência e de perda. 
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 Singular indicativo: como o signo se corporifica de modo particular 

A foto, acomapnhada do título ‗Tsunami...‖, aponta para o tamanho da destruição que o 

tsunami causou no Japão, mesmo sendo um dos países mais preparados para esse tipo 

de catástrofe. Na foto é possível perceber o detalhamento dessa destruição. São 

inúmeras casas tragadas pelas ondas, só sobraram alguns telhados que provavelmente 

duraram pouco tempo, já que estavam cercados de focos de incêndio.  

O que mais chama a atenção na foto, além da imensidão de lixo e entulho que o tsunami 

deixou sobre as águas e os focos de incêndio, é a fumaça que cobre mais da metade da 

foto. Como já foi dito anteriormente a sensação é de que o ceú é essa própria fumaça 

cinza e de pânico por não saber como arrumar o local que acaba de sofrer um tremor 

com 8,9 pontos na escala Richter e como cuidar da sociedade japonesa que constatou-se 

mais trezentas e oitenta e quatro pessoas mortas e setecentas desaparecidas.  

A imagem inteira serve para dimensionar o grandiosidade do tsunami que passou pelo 

Japão , que mesmo sendo um país preparado para esse tipo de ‗revolta da natureza‘ já 

que está equilibrado sobre uma falha geológica, Anel de Fogo do Pacífico, não estava 

tão instruído assim para o maior terremoto da história japonesa.  

 

 Convencional simbólico: capacidade de generalização 

A foto tem como simbologia dois focos, há uma imensidão de detalhes composta por 

lixo, entulho, madeiras, telhados, barcos, focos de incêndio, que faz com que o 

observador possa perceber e vizualizar minuciosaente a destruição em Sendai e uma 

fumaça opaca e cinza  que cobre mais da metade da imagem, em que o observador se 

sente perdido em meio a tanta nebulosidade. 

A imagem passa a ideia da perda física, territorial e emocional que os japoneses 

passaram e ainda passarão durante alguns meses. A sensação de perda é acompanhada 

pela sensação de desespero em meio a ciscunstâncias apresentadas na foto. Os olhos do 

observador conseguem ao mesmo tempo captar a grandeza da demolição trazida pelo 

terremoto e pelo tsunami e ainda, enxergar os detalhes dessa demolição. 

Contemplar essa imagem e não lembrar da frase ―uma imagem vale mais que mil 

palavras‖, parece impossível, já que é pouco provável que um texto que ocupasse o 

mesmo espaço da imagem tivesse o poder de dimensionar a catástrofe sofrida pelos 

japoneses, no ínicio de março de 2011. 
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Conclusões  

O trabalho de baseou na publicação da revista Veja de cerca de dezessete páginas de 

reportagem especial, com cerca de dez fotos acompanhadas de depoimentos de 

brasileiros que moram no Japão e sentiram de perto o desespero dos moradores. 

Após análise criteriosa das fotografias veiculadas pela Veja contatou-se que o enfoque 

do veíuclo era mostrar que mesmo o Japão, um país desesnvolvido e preparado para 

lidar com catástrofes viu-se impotente perante o maior terremoto da história japonesa. 

A comparação entre o terremoto recente que ocorreu no Haiti e o que acabou de 

acontercer no Japão é constante. Além da comparação em questão de grandiosidade, no 

Japão foi novecentas vezes mais intenso que no Haiti, há ainda a comparação 

escancarada em relação ao capital investido por ambos países. 

A escolha das imagens veiculadas pela revista foi voltada para impactar e alertar a 

população brasileira sobre a situação que o Japão se encontrava. Todas as imagens 

apresentavam destruição, medo e desespero.  

Portanto, o enfoque da revista era mostrar que o país mais preparado para esses tipos de 

desastres naturais e que se preparava há mais de três décadas para o que seria, segundo 

os sismólogos, o maior terremoto da história do país, não estava apto para lidar com 

tanto estrago. Porém na mesma reportagem fica explícito que a reconstrução do país já 

havia começado. 
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Resumo 

 

Com o texto ―A invenção da cidade a reconstrução da memória de São Paulo 

pela fotografia‖, Marcelo Feijó fala sobre dois grandes fotógrafos que relataram São 

Paulo nas suas fotografias. Militão Augusto, nascido em 1840 no Rio de Janeiro se 

consagrou fotógrafo em São Paulo no séc. XIX, tirando fotos de paisagens urbanas. Já 

Guilherme Gaensly, que documentou a cidade nas primeiras décadas do século XX, 

nasceu em 1843 na suíça, e veio para o Brasil. A obra desses autores sobreviveu ao 

tempo pelo olhar atento aos nuances das paisagens, e a capacidade de registrá-los 

exaltando a fotografia como arte maior.  

 

 

Palavras-chave 

 

Invenção da cidade; Marcelo Feijó; Militão Augusto; Guilherme Gaensly.  

 

 

Corpo do trabalho 

 

A fotografia é um recorte no tempo e no espaço para criar um campo 

significante. Através dela, é possível montar um painel comportamental de uma 

sociedade, de uma cidade, de uma perspectiva, e até mesmo de um ponto de vista. Ela 

serve, acima de tudo, para margear nossa visão sobre o mundo e amparar nossos 

argumentos, às vezes insustentáveis apenas pela narrativa.  
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A fotografia tem a capacidade de potencializar as palavras. Em comunhão com a 

força do texto, a dupla cria uma atmosfera única, ampla para diversas interpretações e o 

do debate. No jornalismo, principalmente, a foto é um ponto cardeal do texto; é uma 

forma de situar o leitor naquela manifestação dos fatos cotidianos.  

Por isso, fotografar é iluminar o passado. Puxando os fatos de outrora para o 

presente, o ato de eternizar um determinado momento baseia-se na investigação. Como 

disse Marcelo Feijó ―a investigação orienta-se na direção do olhar fotográfico ao longo 

da trajetória humana, na tentativa de estabelecer a fotografia como elemento 

constitutivo da realidade e não apenas como fonte de investigação‖.  

Visto isso, o poder de iludir da fotografia torna-se uma fascinante e evidente 

arma. Uma tênue linha separa as duas possibilidades: a de representar a realidade, ou a 

de forjar uma. Diante disso, podemos afirmar que, tendo a habilidade de imortalizar 

nosso comportamento, a fotografia ―mostra o mundo em determinado momento, 

momento este que, no próprio ato da geração de imagem, está-se dispersando.‖  

Graças, também, a essa possibilidade de criar uma nova realidade, a fotografia 

pode tornar-se ficção; alteramos a visão para condensarmos o mundo que queremos 

representar.  Ainda de acordo com Marcelo Feijó, ―o fazer fotográfico é um instrumento 

de busca da verdade, que quer conferir às coisas, aos seres humanos e ao mundo 

sentidos que não estão propriamente na imagem, mas no mundo e na consciência de 

quem o percebe.‖  

Trazendo essas possibilidades para a geografia urbana, a cidade São Paulo ganha 

status de personagem principal, de fonte perene de inspiração, de andaime para construir 

um universo particular congelado no tempo pelos ‗flashes‘ do conhecimento.   

 

Guilherme Gaensly 

 

Guilherme Gaensly nasceu na Suíça em 1843 e mudou-se para o Brasil com 

apenas cinco anos. Foi em Salvador que Gaensly se profissionalizou, no final de década 

de 1860, tirando retratos em seu estúdio e tomadas da vista urbana. 
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Atraído pelo crescimento urbano e econômico da cidade de São Paulo, o 

fotógrafo mudou-se para a capital em 1890. Sua visão idealizada e progressista da 

cidade custou-lhe uma colaboração para o São Paulo Tramway Light and Power 

Company, atual Eletropaulo, na época multinacional de capital britânico que mudou a 

paisagem e o imaginário dos habitantes da cidade. Em maio de 1900, surgiram os 

primeiros bondes elétricos, fato que animou a população.  

Guilherme mudou-se para São Paulo, ao perceber que a cidade se tornaria um 

enorme pólo econômico. Já na cidade, ele desenvolveu sua excelente técnica fotográfica 

e, com cerca de 50 anos, abriu uma agência na capital paulistana, onde futuramente iria 

fazer seus serviços, encomendados pela Light, Secretaria da Agricultura, da Escola 

Politécnica, da Comissão Geográfica e Geológica, entre outras. Além disso, o fotógrafo 

fazia estampas e cartões postais da cidade. Seu grandioso trabalho e competência pode 

ser visto em acervos e coleções das instituições privadas ou públicas.  

Seus trabalhos tinham excepcionais resultados. Eram utilizados negativos em 

grande formato, além de conter sempre suas assinaturas.  

Suas imagens da cidade de São Paulo mostravam o desenho da nova arquitetura 

utilizada no crescimento da cidade, na construção dos novos prédios comerciais, ruas 

cheias de gente, máquinas e transportes. Suas fotos tinham uma linguagem visual muito 

rigorosa.  

Os ideais capitalistas e a nova mentalidade que iam se formando na metrópole 

que surgia de uma forma acelerada, foram muito bem retratadas em suas fotografias. 

Muitas vezes as palavras ―europeia‖ e ―progressista‖ foram utilizadas para descrever a 

cidade em crescimento.  

Suas fotografias eram uma representação da realidade. Se por um lado a cidade 

se desenvolvia, por outro a injustiça e a desigualdade social também continuavam a 

pairar sobre São Paulo. Essas fotos atraíram investidores europeus, e eram usadas 

também para atrair mão-de-obra estrangeira para continuar as obras em andamento. Elas 

mostravam as mudanças, tais quais a construção de postes, trilhos, usinas, pontes e 

visava demonstrar a mudança radical do final do século XIX e começo do século XX. 

Grande parte do material do autor está arquivada na Fundação Patrimônio de Energia de 

São Paulo, instituição ligada à Eletropaulo, onde os historiadores podem pesquisar o 

passado da cidade. 
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Curiosamente, nunca foram encontradas nenhuma foto de rosto do fotógrafo, 

que custou-lhe o apelido de ―o fotógrafo sem face‖, que aposentou sua câmera apenas 

em 1925, com 82 anos de idade.  

Entre algumas de suas obras documentou a Bahia e São Paulo. Em Alagoas 

criou o ―Álbum da Estrada de Ferro Central de Alagoas, Maceió e Vila Imperatriz‖.  

Teve fotos publicadas no livro São Paulo 1895 obra de Gustavo Koengi Wald, 

alem de livros de Boris Kossoy que retratam São Paulo com suas fotografias (São 

Paulo, 1900, imagens de Guilherme Gaensly e Album de Photografias da cidade de São 

Paulo.)  

Um fato interessante na obra de Gaensly foi o registro feito por ele sobre o 

bairro nobre de Higienópolis. A ―cidade da higiene‖ abrigava os palacetes mais 

elegantes da região. Com desenhos modernos e diversificados, as mansões retratavam a 

maneira de viver à moda francesa. Sobre essa questão, o italiano Ernesto Bertarelli 

observa em 1913: 

 

"A Avenida Higienópolis, com alguns palacetes belíssimos e muitas 

casas bonitas, ricos jardins e arranjos de terreno que eliminam toda a 

monotonia da cidade, pode competir vitoriosamente com as mais belas 

ruas modernas das cidades européias, com a vantagem que, nos jardins, 

há uma flora quase tropical, a alegria das corolas multicolores, plantas de 

folhagens régias e variedade de vivos vegetais de toda espécie. Outras 

novas e amplas ruas se entrelaçam, contornadas sempre de casinhas de 

um a dois andares, edificações ocultas entre os ramos e as flores, alegres 

habitações de luzes e de cores que irradiam uma aura de doçura e de 

simplicidade". (BERTARELLI, 1913). 
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Avenida Higienópolis, 1915. Crédito: Guilherme Gaensly 

O fotógrafo ainda congelou no tempo outros pedaços da geografia paulista, tais 

como o Parque Trianon; Avenida Paulista, uma das mais famosas do país; residência 

Von Büllow. De fato, a cooperação de Guilherme para a memória brasileira é imensa, o 

que o eleva a categoria de historiador.  

 

 

Avenida Paulista, em 1902, a partir da torre da residência Von Büllow. Crédito: 

Guilherme Gaensly 

 

 

Militão Augusto de Azevedo  

 

Nasceu em 1840, no Rio de Janeiro e na capital imperial iniciou sua atividade 

fotográfica. Porem no ano de 1862 Militão se transferiu para São Paulo, a sua ida para a 

capital paulista foi motivada pelas suas atividades na Companhia Dramática Nacional.  

Segundo a historiadora Solange Ferraz de Lima, Militão quando chegou a São Paulo 

com, 22 anos ele realizou um conjunto de fotografias ―com um olhar de aprendiz 

fotográfico, e não de um profissional contratado por uma instituição ou empresa.‖  

Talvez pelo fato de essas fotografias feitas despretensiosamente, elas tornaram–

se num dos mais importantes documentos da cidade de São Paulo no século XIX, e que 

hoje são usadas para pesquisas, junto com a segunda parte da produção de vistas 

urbanas, realizadas por Militão no ano de 1887.  
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As fotos de Militão focavam a parte urbana da cidade de São Paulo, e essas 

imagens servem para mostrar as transformações da cidade, de como ela era no passado e 

como é hoje. E elas também são usadas no âmbito político, para que os governantes 

mostrassem o que de bom eles fizeram na cidade para melhorá-la.  Militão Augusto de 

Azevedo reúne cerca de 13.000 fotografias, com retratos de paisagens urbanas que estão 

reunidas desde 1990, no acervo do Museu Paulista.  

 Apesar de ter sido ator teatral, Militão não conseguiu êxito na carreira e 

consegui, afim de aumentar sua renda, emprego em um dos raríssimos estúdios de 

fotografias da cidade.  

 A primeira leva de fotografias dele sobre a cidade de São Paulo, em 1862, 

revelava uma cidade presa no tempo. Nesse período, ele construiu um painel da cidade 

bastante curioso. Com pouco mais de 25.000 habitantes, o documento fotográfico pode 

abranger praticamente casa por casa. Por estar em uma situação total de desmazelo, o 

poeta Castro Alves diz: "casas que pareciam feitas antes da criação do mundo, de tão 

pretas; ruas que pareciam feitas depois do fim do mundo, de tão vazias". Mas Militão 

tornou a fotografar a cidade 25 anos depois, graças a sua extraordinária evolução. O 

trabalho, transformou-o num pioneiro, pois, fotografando os mesmos lugares, dos meus 

ângulos, ele criou um dos primeiros álbuns de ―ontem e hoje‖.   

 Mesmo assim, o álbum foi um fracasso comercial, transportando para um 

carreira bem-sucedida de retratista. Ele tirou cerca de 12.000 retratos entre 1863 e 1886, 

o que equivalia a metade da população da cidade. 
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.  

Largo do Capim (atual Largo do Ouvidor), com a Igreja de São Francisco ao fundo 

 

 

Rua Direita 
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Rua do Rosário (atual XV de Novembro) 

 

 

Largo da Sé 
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Rua da Constituição (atual Florêncio de Abreu) 

 

Em meio aos anos de 1862 e 1875, Militão trabalhou na filial paulista do Ateliê 

Carneiro & Gaspar. Ele tinha uma liberdade criativa extraordinária entre os fotógrafos 

da cidade, e elegeu a paisagem urbana como objeto de seus registros. Em suas fotos, 

Militão usava panos médios e substituiu o plano fechado por imagens de espaços 

abertos e vazios.  
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Fotógrafos lado a lado As obras de Militão Augusto e Guilherme Gaensly 

mostram uma mudança na cidade de São Paulo, desde o a colônia até os dias atuais. 

Guilherme Gaensly mostra a evolução da cidade em suas obras. Juntos, através de uma 

retrospectiva que só a fotografia é capaz de realizar, exibem a São Paulo de sempre, em 

suas tradições e peculiaridades. 

 

A importância desses artistas, e o cuidado com o qual retrataram o espaço 

urbano em suas fotos, mostra-nos a qualificação da arte de fotografar como parte 

integral da história. Bem mais do que imagens antigas, os trabalhos deles alargam o 

conhecimento sobre a nossa história, aperfeiçoando as ferramentas para a construção e 

refino da memória da nossa gente. Por isso, lado a lado as obras deles se completam, 

como num bom álbum.  
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