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O trágico provoca o retorno cíclico de todas as coisas e imobiliza o tempo, fazendo 

com que o instante seja vivido intensamente. Se a modernidade criou o tempo útil, produtivo, 

linear e progressivo, a pós-modernidade se depara com o presente, o constante pulular dos 

acontecimentos que nos conecta a tudo que é momentâneo. A ambiência que enfatiza o viver 

aqui e agora é expressa na forma do presenteísmo (MAFFESOLI, 2003). 

Diante da fatalidade, existe a vontade de viver o presente que se exprime por uma 

intensificação da sensação e da ação. A descrença no futuro, a perda da força normativa da 

tradição, a falta de projeto, a impossibilidade do adiamento, a gratificação momentânea e a 

incerteza do porvir produzem as manifestações do excesso. “Viver a morte de todo o dia, 

talvez seja isso o que exprime melhor o que nós entendemos por intensidade e monotonia do 

presente”. (MAFFESOLI, 1987, p. 52). 

A pós-modernidade enaltece o corpo, o fenômeno que dá forma à existência, a 

aparência que agrega, a materialidade que provoca sensações e implementa o imaginário. O 

presenteísmo acarreta a pregnância da forma, o corpo inscrito em uma localidade que o 

legitima. O corpo participa de uma espécie de encenação, espetáculo que produz socialidade, 

a emoção de estar junto. 

O pensamento e a linguagem deixaram de ser preponderantes na descrição das 

patologias contemporâneas. O paciente não precisa mais recorrer a sua história de vida, 

articular episódios traumáticos para ressignificá-los, como requeria a psicanálise. As 

perturbações estão expostas no mal-estar corpóreo e na maneira como o indivíduo age. O 

corpo é instrumento performático, forma que revela sentimentos e emoções, portanto, está 

voltado para a alteridade. 

 
[...] O encurtamento ou a condensação das formas de linguagem que a pós-
modernidade reserva ao sofrimento parece ter redundado também em 
redução da extensão e em mutação na qualidade da queixa, sob a qual opera 
o diagnóstico. Temos agora novas patologias baseadas no déficit narrativo, 
na incapacidade de contar a história de um sofrimento, na redução do mal-
estar à dor sensorial. (DUNKER, 2015, p. 33). 
 

A pós-modernidade marca a explosão do número de pessoas afetadas por doença 

mental. Existem cerca de 450 milhões de indivíduos sofrendo de algum transtorno no mundo, 

sendo 23 milhões somente no Brasil (OMS, 2001). A região metropolitana de São Paulo é 

abordada em pesquisas internacionais por ter a maior incidência de transtornos mentais entre 
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os 24 países pesquisados. Os números são expressivos: 19,9% da população possui 

transtornos de ansiedade e 11% tem transtornos depressivos ( IPqUSP; OMS, 2012)5.  

Os psicofármacos prometem alívio imediato para o mal-estar. O uso desses 

medicamentos tem se generalizado de forma indiscriminada para enfrentar as banalidades do 

cotidiano. A psicofarmacologia remete ao triunfo do discurso científico que afirma ser capaz 

de aliviar o mal-estar e explicar racionalmente, o lado irracional e afetivo do ser humano. O 

sofredor é um sujeito inadaptado à sociedade e precisa ser controlado. 

 
[...] se vende a idéia (sic) de que os sujeitos sofredores não cabem mais 
socialmente, que é preciso coloca-los e mantê-los felizes dentro da ordem 
social, de outro, a utilização indiscriminada da medicação acaba por 
aprisionar o homem em suas condições limitantes. Não se objetiva a cura 
dos seus males, mas se visa apenas a encontrar a melhor e mais econômica 
maneira de administrar o mal-estar. (BOLGUESE, 2004, p.86). 
 

É frequente o grande número de pessoas que tomam remédio para dormir, se acalmar, 

esquecer uma paixão, conseguir maior disposição para trabalhar, aumentar a concentração e 

até superar a timidez. O corpo é a ‘caixa de ressonância’ da ambiência pós-moderna, e o 

cotidiano é cada vez mais patologizado e medicalizado. 

 

O jornalismo como promotor das doenças mentais 

 A atividade jornalística é uma forma de conhecimento que parte da realidade factual e 

incorpora seus aspectos mais relevantes ou paroxísticos para transformá-los em notícia. Trata-

se de dramatizar os fenômenos, teatralizar o cotidiano com o intuito de atrair a atenção, 

produzir sensações, informar e orientar o público e vender a notícia.  

O jornalismo utiliza estratégias para dar credibilidade ao relato e obter o 

convencimento. A atividade tende a estabelecer o discurso como a própria realidade, trazendo 

consigo as marcas do apagamento do “hiato epistemológico”, isto é, a lacuna entre o fato em 

si e a notícia. “O noticiário sabe tornar sua mecânica quase invisível e, portanto, difícil de 

questionar. Ele se dirige a nós com uma voz natural e transparente, sem qualquer referência à 

própria perspectiva tendenciosa”. (BOTTON, 2015, p. 11). 

                                                 
5 Dados da Pesquisa “São Paulo Megacity Mental Health Survey” realizada pela Universidade de São Paulo 
(IPqUSP) em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS). O estudo colheu e analisou dados sobre 
transtornos mentais e comportamentais em 24 países. 
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O jornalismo promove interação social, modela a vida cotidiana e agrega a realidade 

fragmentada e diversa da experiência. A FSP dá forma, reconstrói e amplifica o discurso da 

medicina, característica de um ambiente estruturado pela mídia. Nesse caos evenemencial, o 

jornalismo tem importância preponderante como ordenador das concepções dos sujeitos 

acerca do mundo. As notícias dotam a realidade de sentido. “[...] Por meio dele [o noticiário], 

também esperamos ter revelações, aprender o que é certo e errado, conferir sentido ao 

sofrimento e entender como funciona a lógica da vida. [...]”. (BOTTON, 2015, p. 11). 

O jornalismo constrói a realidade social porque se constitui em fragmentos dessa 

realidade que são selecionados, recobertos de sentidos e circulam no social. Amparado pela 

técnica, o discurso jornalístico traduz o sofrimento em formas simbólicas partilhadas na 

sociedade produtoras de imaginário. Os sentidos se tornam vetores de interação social e 

tendem a promover a identificação do leitor/internauta com a doença expressa nas páginas do 

jornal, estimulando-o a considerar-se doente ou doente em potencial. 

O jornalismo é uma “tecnologia do imaginário” (SILVA, 2012) porque tende a 

direcionar os sentidos no social, por isso, produz imaginário. Se a comunicação é “cimento 

social”, como compreende Maffesoli (2006), a atividade jornalística se constitui em uma das 

principais “argamassas” que une as pessoas em torno de sentidos comuns na pós-

modernidade. 

A técnica é “um modo de desvelar” o mundo (HEIDEGGER, 2007). A técnica 

jornalística traz à tona o que estava escondido e, ao revelar, modifica a realidade. Não se trata 

de estabelecer a verdade, mas enquadrar e produzir versões sobre os fatos. Embora a técnica 

seja instrumento e atividade do homem, não há como controlar seus efeitos e apropriações. 

 
O grande problema do jornalista consiste em confundir “exato” e “verdade”. 
Quando um jornalista diz que sua função é informar, está correto. É exato. 
Quando garante que as técnicas do jornalismo servem para o cumprimento 
dessa tarefa, também é exato. Com frequência, o que é dito num jornal é 
exato. Mas não é a verdade. O jornalismo produz versões. Produzir, no 
sentido heideggeriano, significa fazer passar do estado escondido ao não 
escondido. Revelar. Essa seria a essência do jornalismo. (SILVA, 2012, p. 
104). 

 

Ao mesmo tempo em que desvela o mundo, a técnica jornalística afeta os fatos 

cobertos e o próprio sujeito. O apelo jornalístico não é apenas racional e opera na esfera da 

emoção e do irracional. Como tecnologia do imaginário, o jornalismo é um dispositivo de 

sedução que visa produzir sensação. A espetacularização seria intrínseca à atividade que faz 
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uso da dramatização, do pitoresco, da personalização e outras estratégias para seduzir 

(SILVA, 2012). 

O sofrimento, quando enquadrado pela técnica jornalística, não é apenas um estado 

biológico e subjetivo, mas fenômeno que possui dimensão social e simbólica e normatiza 

condutas, institui práticas, desperta sentimentos, mobiliza pessoas, produz significados, 

implica valores e constitui o imaginário. O mal atinge as exigências e expectativas familiares 

e profissionais e concerne a valores e condutas partilhadas. O fenômeno excede o domínio do 

privado e resulta dos modos de existir de uma determinada sociedade. 

 
Dito diferentemente, as perguntas relativas ao estado psicológico não podem 
ser decididas sem o reconhecimento das definições da realidade admitidas 
como verdadeiras na situação social do indivíduo. Expressando-nos de 
maneira mais precisa, o estado psicológico é relativo às definições sociais da 
realidade em geral, sendo ele próprio socialmente definido. (BERGER; 
LUCKMANN, 2012, p. 224). 
 

O jornalismo emerge como narrativa característica da pós-modernidade e estimula a 

identificação e os laços sociais, orientando o indivíduo para se mover no mundo. Quanto ao 

nosso tema de estudo, compreendemos que o jornalismo tende a promover a medicalização e 

a patologização da sociedade no ambiente pós-moderno.  

 

Tecnologias do imaginário: o jornalismo como promotor das doenças mentais 

Este estudo utiliza a abordagem da sociologia compreensiva de Maffesoli (2010) que 

procura descrever e compreender os fenômenos como eles são. Este enfoque não submete o 

objeto a leis ou deduz princípios, mas se debruça sobre a realidade manifesta, aquilo que se 

mostra à consciência. 

Enquanto o pensamento tributário da modernidade separa o sujeito do objeto e tem a 

pretensão de explicar a totalidade das coisas, a sociologia compreensiva se funde ao objeto, 

adotando um ponto de vista metanoico. Esse procedimento se despe de interesses 

teleológicos, objetivos, utilitários e racionais e considera a relatividade de todas as coisas.  

Adotamos o relativismo metodológico para dar conta do nosso tempo. Se as grandes 

narrativas constituíram o projeto moderno, a pós-modernidade implica a saturação dos 

esquemas totalizantes, a emergência do politeísmo de valores e o predomínio das emoções. 

“O relativismo a que vimos nos referindo reconhece, quanto a si, que a contradição é 

constitutiva do ser e que, por tal fato, é inexcedível [...]”. (MAFFESOLI, 2010, p. 62).  
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A vida social não pode ser mais concebida a partir de leis econômicas racionais e 

restritivas. O cotidiano se estrutura por meio da comunicação potencializada pelo 

desenvolvimento tecnológico. Os aspectos lógico e não lógico modelam o fenômeno, aquilo 

que se manifesta no cotidiano. Estudar as doenças mentais implica levar em conta o 

sentimento, o orgânico e a imaginação. A sociologia compreensiva “descreve o vivido naquilo 

que é/está.” (MAFFESOLI, 2010, p. 30). Ao rejeitar o dualismo sujeito/objeto, consideramos 

que o pesquisador se encontra implicado no objeto de maneira empática. O conhecimento 

somente pode ser algo comum, constituído por meio da intersubjetividade e o contato com a 

realidade dada. 

Selecionamos a Folha de S. Paulo (FSP) por ser o jornal de maior circulação paga em 

âmbito nacional com média de 351.745 exemplares (ANJ, 2014). Além de ser veículo de 

referência nacional, a escolha considerou a facilidade de acesso ao arquivo digital do 

periódico que reproduz a versão impressa do veículo. O fato de a região metropolitana de São 

Paulo possuir o maior índice de doença mental entre os países pesquisados (OMS, 2012), 

também é significativo para nosso estudo. 

Os textos compõem o arquivo digital da Folha de S. Paulo e foram escolhidos por 

meio dos recursos disponíveis no site “busca detalhada” e “frase exata”, utilizando as 

palavras-chave “doença mental”. As duas matérias se referem ao ano de 2011, quando se 

comemoram os dez anos do início da pós-modernidade, conforme consideramos, e da 

aprovação da lei da reforma psiquiátrica no Brasil. O tribalismo, o trágico e o presenteísmo 

são formas que expressam o imaginário pós-moderno e estão presentes nos textos estudados. 

 

O tribalismo e as doenças mentais 

Observamos que a pós-modernidade distingue cada vez mais os sujeitos em grupos ou 

tribos. Neste estudo, as tribos são pessoas categorizadas segundo a mesma doença, 

identificando-se pelos sintomas. A abertura para compartilhar o sofrimento com o outro, falar 

do mal, procurar ajuda, tornar-se personagem de uma narrativa jornalística e buscar grupos de 

apoio são marcas da abertura para a alteridade.  

A doença provoca empatia e solidariedade. Embora caiba à medicina a tarefa de 

distinguir as patologias, as pessoas têm o impulso vital de se reconhecerem no sofrimento e 

procurar ser solidárias para amenizar a dor. O jornalismo, como ordenador da vida social na 
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pós-modernidade, dissemina informações que circulam na sociedade e produzem ambiência, 

isto é, imaginário. O sofrimento se torna um fenômeno partilhado no coletivo. 

Neste excerto, o personagem é atrelado ao grupo patológico. “Há um ano, Diogo, 12, 

também encara o tratamento recomendado – medicamentos como antidepressivos e terapia. 

Ele é da turma da limpeza, mas nada o atrapalha na escola, já que a região ‘contaminada’ está 

em casa”. (MALDJIAN, 2011). No exemplo, a “turma da limpeza” designa a tribo dos 

portadores de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). A personalização provoca empatia e 

reconhecimento, dá concretude ao sofrer e desperta sensações.  

O cantor Roberto Carlos deu visibilidade ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 

ao revelar ser portador da doença que dificulta as tarefas mais prosaicas. A exposição 

midiática do sofrimento do rei demonstra a abertura para o outro, o compartilhamento de 

experiências e afetos que produzem identificação. As pessoas que têm os mesmos sintomas se 

percebem mais próximas do ídolo, agrupam-se sob a mesma categoria de doença e sofrem de 

forma semelhante. O sofrimento é voltado para a alteridade e relatado para a mídia, 

familiares, amigos e o próprio médico.  

A matéria mostra que a doença de Roberto Carlos, contada em uma revista, serviu de 

inspiração para que determinada mãe identificasse o transtorno da filha e buscasse tratamento. 

“[...] a mãe chegou em casa afobada, sacudindo uma revista. ‘Olha, Andressa, você tem a 

mesma coisa que o Roberto Carlos’”. (MALDJIAN, 2011). O discurso jornalístico promove a 

a exterioridade, as trocas intersubjetivas, o compartilhamento de experiências e afetos que 

dotam o cotidiano de sentido.  

Mais uma evidência de que o jornalismo promove a classificação de afetos e 

comportamentos se encontra neste trecho. “O primeiro remédio, na verdade, é a informação, 

explica”. (MALDJIAN, 2011). A fonte se refere aos exemplos de Roberto Carlos e Luciana 

Vendramini, divulgados em diversos veículos, e na própria Folha de S. Paulo, que 

incentivaram pessoas a buscarem tratamento. O trecho mostra a importância da mídia na 

disseminação de sentidos que intervêm no social. A narrativa jornalística produz imaginário 

que permeia e atua sobre o cotidiano. “O Roberto e a Luciana não têm ideia do quanto eles 

encorajam, até hoje, as pessoas [...]” (MALDJIAN, 2011). 

A coluna, que compõe a matéria intitulada “SOS TOC”, enumera os “grupos de apoio 

e orientação de tratamento” (MALDJIAN, 2011). O texto incita as pessoas a se reconhecerem 

como pertencentes a grupos patológicos e buscar tratamento e apoio. Como afirma Maffesoli 
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(2006), a pós-modernidade é um ambiente emocional, em que as pessoas se juntam por 

empatia, são solidárias e, no caso deste estudo, partilham o mesmo sofrimento e atmosfera. 

Ainda que haja o poder institucional da medicina agindo sobre as pessoas, e o jornalismo 

prescrevendo o dever-ser, existe a identificação com o outro, a iniciativa de exteriorizar o 

sofrimento nas páginas do jornal e aliviar a dor alheia. 

 A matéria da Folha de S. Paulo, intitulada “O teste dos temperamentos” 

(VERSOLATO, 2011), enfoca o site criado por psiquiatras da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) que traça o perfil psicológico e psiquiátrico dos 

internautas6. O texto jornalístico dá detalhes sobre o teste e explica os doze tipos de 

temperamentos considerados. A matéria afirma que mais de 30 mil pessoas já responderam às 

perguntas anonimamente. 

 Os psiquiatras citados concordam com a utilidade do teste. “Para Del Porto [psiquiatra], 

o serviço não tem a pretensão de servir como um diagnóstico, mas pode motivar a pessoa a 

procurar tratamento especializado, o que é positivo.” (VERSOLATO, 2011). A matéria ainda 

mostra dados de artigos científicos escritos a partir de informações colhidas do site. 

 Compreendemos que o jornalismo produz socialidades. Alguém que se percebe 

doente, ao ler um texto jornalístico referencia seu sofrimento ou de pessoas próximas e tende 

a procurar ajuda médica, buscar amparo entre familiares e grupos de apoio, enfim, participa 

de uma tribo. ”Com o teste, pelo menos a pessoa pode perceber se tem algum problema.” 

(VERSOLATO, 2011). O sofrimento somente adquire sentido na intersubjetividade. Aquele 

que sofre partilha da atmosfera permeada de sentidos disseminados pelo jornalismo. 

 

O trágico e as doenças mentais 

O sentido trágico pós-moderno permeia a questão das doenças mentais. A medicina 

admite o controle dos sintomas, já que não existe cura para muitas patologias. Trata-se de 

aceitar o diagnóstico e conviver com ele, procurando regular o mal-estar evidenciado no 

corpo e não precipuamente buscar a causa ou a cura da patologia. Como no exemplo: 

“Quando ele me disse que o TOC não tinha cura, eu comecei a chorar’, lembra”’. 

(MALDJIAN, 2011). 

                                                 
6 O teste ainda está disponível no site www.temperamento.com.br. Basta o internauta se cadastrar e ter 
disposição para responder 900 perguntas que pretendem, como informa o site, caracterizar o temperamento, 
comportamento e aspectos da vida pessoal e avaliar sintomas e transtornos psiquiátricos que a pessoa possa ter. 
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O trágico atesta o relativismo que afeta todas as coisas. Qualquer pessoa é passível de 

manifestar o transtorno, pois é constitutivamente paradoxal. A razão e a loucura são 

complementares, indissociáveis e integram o ser humano. O indivíduo deixa de ser 

considerado uma entidade monolítica. O homem é marcado pela ambiguidade e tenta se 

equilibrar entre o interior mental e a realidade objetiva, constituindo-se como sapiens e 

demens (razão e loucura). 

 
Vivemos, de fato, num circuito de relações interdependentes e retroativas 
que alimenta, de maneira, ao mesmo tempo, antagônica e complementar, a 
racionalidade, a afetividade, o imaginário, a mitologia, a neurose, a loucura, 
e a criatividade humanas. (MORIN, 2007, p. 126 e 127).  
 

E completa: “A loucura é um problema central do homem, não apenas o seu detrito ou 

a sua doença”. (MORIN, 2007, p. 128). O ser humano não pode ser tomado apenas como 

racional. Os componentes afetivos, emocionais e a imaginação integram os pensamentos, 

desejos e comportamentos. Uma parte não exclui a outra, mas interage e dá forma ao homem.  

A ciência não deve ter a pretensão de abarcar todos os fenômenos à procura de 

estabelecer leis previsíveis e universais. Onde reina a ordem absoluta, não pode haver criação, 

não há espaço para possibilidades, apenas determinação. A figura de Dionísio expressa a 

ambiguidade pós-moderna, ambiente que intensifica o paradoxo, a presença dos opostos e a 

harmonia conflitual. A bipolaridade é o transtorno característico do paradoxo pós-moderno. A 

doença alterna episódios de extrema euforia e depressão, sendo a ciclotimia um dos subtipos. 

“[...] Se o resultado disser que sou muito instável, será que não tenho ciclotimia, um 

transtorno de humor?” (VERSOLATO, 2011). 

O transtorno obsessivo compulsivo é classificado como um transtorno de ansiedade 

acompanhado de obsessões e compulsões que consomem tempo excessivo e causam 

sofrimento. O indivíduo é invadido por pensamentos, imagens repetitivas que o obrigam a 

criar rituais como tentativa de neutralizá-los. “Naquele tempo, criou outro comportamento 

repetitivo, engolir saliva olhando para cima, ‘para não absorver algo do inferno’”. “[...] Se eu 

não lavar as mãos, não vou conseguir conversar com você”.”; “[...] Se eu tocar no chão, no 

rejunte dos pisos, por exemplo, acho que vou me contaminar”; “[...] No início, ela só 

conseguia dormir depois de ver três táxis amarelos. No auge, ficou dez horas no chuveiro, 

esperando um pensamento bom vir à mente.” (MALDJIAN, 2011). 

Os exemplos mostram comportamentos típicos de pessoas que partilham do mesmo 

transtorno. As ações seguem uma lógica interna que somente faz sentido para quem participa 
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do ritual, uma tentativa de manutenção da vida.“‘A obsessão é aquele pensamento, mesmo 

sem sentido, que a pessoa não consegue tirar da cabeça. E a compulsão é o ritual feito para 

afastá-lo.’, explica Ana Hounie, psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo”. 

(MALDJIAN, 2011).  

Outro indício do trágico é a manifestação dos transtornos mentais que irrompe e pode 

afetar qualquer pessoa em algum momento da vida, mesmo aquelas que antes eram 

consideradas normais. “Se o Rei tem TOC, qual o problema de nossos filhos e alunos terem, 

poxa? [...]” (MALDJIAN, 2011). Cabe lidar com o sofrimento, procurando minimizá-lo com 

remédios. Ninguém está imune às doenças mentais, sejam os personagens desconhecidos que 

ilustram as matérias, até as pessoas consideradas símbolos de sucesso.  

 

O presenteísmo nas doenças mentais 

A corporeidade nos remete à presença, ao instante, à premência da forma. O corpo 

sintetiza a urgência de viver o aqui e o agora, é presença, volta-se para a exterioridade, é 

instrumento performático e passível de ser modelado. O registro corporal é investido de 

cuidados e permite não apenas a procura da boa forma, mas está ligado às emoções. “[...] No 

lugar das antigas modalidades de sofrimentos centrados no conflito psíquico, nos quais se 

opunham os imperativos das pulsões e os das interdições morais, o mal-estar se evidencia 

agora como dor, inscrevendo-se nos registros do corpo, da ação e das intensidades.” 

(BIRMAN, 2012, p. 65). 

As doenças mentais se manifestam, portanto, no registro corporal. Os transtornos de 

ansiedade como síndrome do pânico, estresse pós-traumático ou transtorno obsessivo-

compulsivo revelam um estado de alerta corporal que se traduz em batimentos cardíacos 

acelerados (taquicardia), dificuldade em respirar e inquietação. Os sintomas se relacionam ao 

corpo, ao excesso de excitação, ao desejo de esgotamento de tudo no agora. Os transtornos 

depressivos remetem, em geral, à nostalgia do passado, à falta de vitalidade, à apatia que 

acarretam sono excessivo, falta de apetite e de vigor para as atividades diárias e dificuldade de 

concentração. Os sintomas demarcam o déficit na ação e a baixa vitalidade corporal. 

Nas matérias estudadas, verificamos essas formas de sofrimento expressas no mal-

estar corpóreo e na performatividade da ação exacerbada. Como nos exemplos: “[...] o cantor 

não saía de um lugar pela porta que entrou, não usava marrom e não dizia palavras negativas: 
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parou até de cantar um dos seus sucessos, ‘Quero Que Vá Tudo pro Inferno’”; “[...] Como se 

não bastasse a fissura pela higiene, ela também se apega à simetria”. (MALDJIAN, 2011). 

As pesquisas científicas conferem credibilidade à notícia e promovem a administração 

do corpo porque, além das causas genéticas, as doenças mentais estão relacionadas a hábitos 

de vida. Se o prazer corporal e a impulsividade se evidenciam na pós-modernidade, existe a 

necessidade de se evitarem os riscos, responsabilizar-se pelo cuidado com a saúde. 

 
A cientificização do cotidiano por meio da divulgação midiática dos riscos é 
um dos modos de se promover o ajuste entre os vetores tecnológico e 
econômico. O corpo, virtualizado na forma de pesquisas sobre riscos 
associados a predisposições genéticas e hábitos de vida, é um bem a ser 
administrado  [...]” (VAZ, 2006, p.55).  
 

A matéria intitulada “O teste dos temperamentos” (VERSOLATO, 2011) divulga o 

site que traça o perfil psicológico e psiquiátrico dos internautas.  Os dados são utilizados em 

pesquisas científicas. “A utilidade para a pessoa é relativa, é mais uma curiosidade. Já do 

ponto de vista científico é muito útil”. (VERSOLATO, 2011). 

Observamos o presenteísmo na regulação do mal estar corpóreo. O tratamento ocorre 

principalmente através do uso de medicamentos, intervenção pontual de natureza 

neurobioquímica que atenua os sintomas corporais. A terapia desempenha papel coadjuvante 

na pós-modernidade, ambiente em que as pessoas procuram alívio imediato para o sofrimento. 

Os trechos ilustram o uso de medicação: “De imediato, Andressa procurou um psiquiatra e 

começou a se tratar com remédios”. (MALDJIAN, 2011). “Há um ano, Diogo, 12, também 

encara o tratamento recomendado – medicamentos como antidepressivos e terapia.” 

(MALDJIAN, 2011). 

Diante da fatalidade, existe a vontade de viver o presente que se exprime por uma 

intensificação da sensação e da ação. A descrença no futuro, a perda da força normativa da 

tradição, a falta de projeto, a impossibilidade do adiamento, a gratificação momentânea e a 

incerteza do porvir produzem as manifestações do excesso. “Viver a morte de todo o dia, 

talvez seja isso o que exprime melhor o que nós entendemos por intensidade e monotonia do 

presente”. (MAFFESOLI, 1987, p. 52). 

 

Considerações finais 

O jornalismo dá forma, expõe e explica os comportamentos patológicos no social. As 

histórias e personagens concretizam as doenças e os estudos e estatísticas virtualizam e 
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generalizam a realidade. A disseminação de sentidos sobre as doenças mentais provoca 

empatia, a identificação de pessoas como pertencentes a grupos patológicos ou como doentes 

em potencial, o que denominamos de tribalismo.  

O sentido trágico da pós-modernidade implica aceitar o paradoxo constituinte do ser 

humano. Os afetos, a irracionalidade, a racionalidade são manifestações da nossa condição 

existencial. Qualquer pessoa, portanto, pode ser acometida de um transtorno que irrompe em 

determinado momento e pode se manifestar em vários momentos da vida. Algumas doenças 

são consideradas incuráveis, sendo passíveis de regulação. 

O modo de expressão das patologias demarca o presenteísmo. O passado deixou de ser 

preponderante para o diagnóstico que passa a se basear na intensidade das manifestações. Não 

se tratam mais de conflitos psíquicos causadores das patologias, mas sintomas exteriorizados 

no corpo, que participa de uma espécie de encenação. 

O jornalismo exerce papel preponderante na pós-modernidade ao informar, interpretar 

o mundo e orientar as pessoas na condução de suas vidas. A atividade oportuniza a 

conectividade, a exteriorização dos afetos e a criação de socialidades. Se antes havia o 

silenciamento dos doentes mentais nos manicômios, na pós-modernidade o discurso 

jornalístico reveste de sentido e tende a amplificar as patologias no social. Como tecnologia 

do imaginário, a atividade cria atmosfera propícia à identificação com as doenças e o 

consequente aumento do número de pessoas consideradas doentes ou doentes em potencial. 
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo refletir sobre os conhecimentos produzidos no âmbito do 
PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), com base em 
estudos voltados para o desenvolvimento de sujeitos docentes capacitados ao reconhecimento 
da arte como expressão dos fundamentos das atitudes sociais, de mentalidades e 
comportamentos. Privilegiamos a exploração de meios alternativos de produção de imagens 
fotográficas, propondo um retorno às origens dos processos tecnológicos para entendimento 
da visualidade contemporânea, dos recursos de produção de imagens e suas reverberações nos 
espectadores e seus imaginários, e delimitação de metodologias possíveis para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas em artes visuais em consonância com as 
solicitações da contemporaneidade.  
Palavras-chave: Fotografia. Tecnologias do Imaginário. Educação. Pesquisa. 
 
Abstract 
This paper aims to reflect about the knowledge produced in the scope of PhotoGraphein – 
Research Core in Photography and Education (UFPel/CNPq),, based on studies tuned whith 
the development of teacher bein capable to recognize art as an expression of social attitudes 
bases, the mentalities and behaviours. We priviledge the exploration of alternative means of 
photographic image production, proposing a return to the origins of technological process, to 
understand the contemporaneity visuality, to the resources of image production and its 
reverberations on the viewers and their imaginaries, and possible methodological 
delimitations to the development of the pedagogic practices in visual arts in consonance with 
contemporaneity demands. 
Key words: Photography. Imaginary Technologies. Education. Research. 
 

 

O debate atual sobre a crise da educação no Brasil, muitas vezes ignora que os 

estudantes não são mais aquelas pessoas para as quais o nosso sistema educativo foi pensado. 
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Eles mudaram radicalmente, não somente nos hábitos comportamentais e na forma de vestir, 

como aconteceu com gerações passadas. A transformação ocorrida foi mais profunda e 

radical, uma descontinuidade muito singular, ocasionada pela chegada e rápida difusão da 

tecnologia digital nas últimas décadas do século XX. 

Do nível inicial até a universidade esses estudantes representam as primeiras gerações 

que cresceram e se socializaram utilizando os computadores e outros brinquedos e 

ferramentas da era digital. Temos, portanto, novas máquinas e tecnologias, novíssimas 

formas de comunicação centradas na produção incessante de imagens. Num mundo no qual 

realidade e virtualidade/ficção se fundem, a imagem assume um papel de destaque ímpar que 

faz dela um tema fundamental a ser tratado na escola.  

Na modernidade, marcada por um intelectualismo cartesiano e insuflada pela lógica 

capitalista (Belloni, 1998), a educação muito se afastou da noção de desenvolvimento 

integral, ideal educativo da Grécia Clássica, assumindo um caráter conteudista e operacional. 

Ao contrário, a escola que se quer construir deve ser autônoma em seu projeto político 

pedagógico para que esse corresponda à realidade da comunidade. Ela precisa orientar-se em 

prol da formação integral, da interdisciplinaridade contextualizada e da cidadania, além de 

oportunizar a problematização acerca das imagens que circundam o nosso cotidiano. 

Frente às novas tecnologias e seus produtos imagéticos, um desafio que se apresenta à 

formação docente em artes visuais diz respeito à significação do manancial imagético 

produzido através dos novos aparatos. Isso compreende o entendimento da formação e leitura 

das imagens, em prol do desenvolvimento da sensibilidade ao visível de sujeitos ativos na 

transformação do mundo ao redor. 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre os conhecimentos produzidos no âmbito do 

PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, do Centro de Artes, da 

Universidade Federal de Pelotas (Pelotas, Brasil) com base em estudos voltados para o 

desenvolvimento de sujeitos docentes capacitados ao reconhecimento da arte como expressão 

dos fundamentos das atitudes sociais, de mentalidades e comportamentos. Nesse sentido, 

privilegiamos a exploração de meios alternativos de produção de imagens, em especial as 

fotográficas, em contraponto ao uso dos meios digitais e de suas resoluções matemáticas. Tal 

proposta visa um retorno às origens dos processos tecnológicos para entendimento da 

visualidade contemporânea, dos recursos de produção de imagens e suas reverberações no 
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público escolar, e delimitação de metodologias possíveis para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas em artes visuais em consonância com as solicitações da contemporaneidade. 

 

1. Fotografia e Imaginário no cotidiano da formação docente 

 

A importância e a centralidade diferenciadas das imagens (em especial as 

fotográficas) no cotidiano das sociedades ocidentais se devem não apenas à quantidade e 

diversidade de imagens a que cada indivíduo acede no seu dia-a-dia, mas também aos 

diversos fins para os quais elas são utilizadas. Percebe-se, portanto, a necessidade de 

estarmos atentos às pequenas figuras que povoam o cotidiano para entendermos o tempo 

presente. Isso, na compreensão de que com a explosão da “civilização da imagem”, a 

produção obsessiva das imagens distrai e banaliza intenções ocultas, obliterando a nossa 

percepção daquilo que nos constitui como sujeitos unos.  

No contexto dessas relações, da “anestesia da criatividade imaginária” problematizada 

por Gilbert Durand (2000, p.36), a imagem fotográfica está presente e plenamente integrada 

em praticamente todas as esferas da vida em sociedade, desde as que permeiam o espaço de 

circulação, em especial o urbano, assim como as que pertencem à documentação pessoal de 

cada pessoa. Tal conjuntura nos convoca a refletir sobre a fotografia como um recurso de 

representação das pessoas e dos seus percursos (auto)biográficos, e, principalmente, de 

criação e acumulação de conhecimentos produzidos sobre os sujeitos/fotógrafos e seus 

imaginários.  

Há muito tempo o imaginário deixou de ser fruto de uma percepção direta da 

realidade. Hoje, como nunca, ele se constrói através de uma visualização incessante das 

representações da realidade produzidas pelas imagens técnicas. Na análise desta situação é 

preciso considerar a existência de um campo de intercâmbio entre as imagens e os 

espectadores, constituído por estímulos e respostas. Assim se configura um “campo de jogo” 

estabelecido através da capacidade que temos de distanciamento perspectivo em relação ao 

meio, que permite a captação das realidades e a fundação da vida cultural através da ação 

criativa (Lopez Quintás, 1992).  

Nas pesquisas desenvolvidas no PhotoGraphein privilegiamos o sentido de imaginário 

derivado de Gilbert Durand (2000), segundo o qual o Imaginário resulta do conjunto formado 

pelo percebido e o herdado. Portanto, ele pode ser considerado um substrato simbólico de 
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ampla natureza que admite a imagem fotográfica como parte integradora do “Museu do 

Imaginário”. Ele floresce das linguagens verbais e não verbais que nos possibilitam a leitura 

de um mundo. Através do imaginário é possível revelar e interpretar as modalidades de 

atuação e compreensão do ser no mundo, instaurando as diferentes formas de sentir, pensar e 

agir, como um canal privilegiado das relações do sapiens com o mundo e consigo mesmo.  

Acreditamos que as imagens fotográficas são capazes de pré-formar em seu interior 

uma experiência posterior ancorada no passado. E como tal, elas se instituem como 

construções discursivas que precisam ser lidas, cotejadas e decodificadas, pois o que vemos 

não é nem a fotografia em sua inércia nem a realidade aprisionada no plano do papel 

sensível; é, sim, a imagem fotográfica traduzida nos termos de nossa própria experiência. São 

imagens que se encontram em algum lugar entre as percepções, entre o que lembramos e o 

que aprendemos. 

E no que diz respeito às relações entre Fotografia, Imaginário e Educação algumas 

questões merecem a nossa atenção, em especial as relativas à abordagem antropológica da 

fotografia e ao estudo de sua dimensão simbólica como manifestação dos imaginários dos 

sujeitos/fotógrafos. A aproximação de tais relações é bastante profícua, e associada a uma 

perspectiva pedagógica e sociológica elas produzem novas demandas no que tange à análise 

do caráter simbólico manifestado pelas imagens.  

Sendo assim, nas investigações interpretamos a fotografia como resultado de ações 

sociais de produção de sentido, simbólicas, pautadas em códigos estabelecidos pela técnica e 

pelos imaginários individuais e sociais. Com isso buscamos destacar a fotografia como uma 

mensagem metafórica que veicula um significado organizado, segundo as regras da produção 

de sentido de uma linguagem não verbal.  E para a produção de tais imagens utilizamos 

“tecnologias do imaginário”, práticas artesanais que remetem às origens dos processos de 

reprodução técnica da imagem, assim como a câmera obscura, a fotografia pin hole e o 

zootrópio.  

Consideramos que o imaginário nos faz criar perspectivas de vida diferentemente das 

impostas pela cultura dominante, como um novo caminho que nos permitir transgredir o que 

nos é imposto. Nesse contexto, as tecnologias do imaginário (Silva, 2006) são dispositivos 

que permitem a formação de laços sociais que produzem o simbólico da sociedade. Para 

Juremir Machado da Silva as tecnologias do imaginário são dispositivos de produção de 

visões de mundo, mecanismos imaginativos usados para a sujeição de indivíduos sem 
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destinatário, estratégias de cristalização do simbólico, das imagens e do afetivo, 

estimuladores de ações e dos sentidos. 

Na busca de entender a essência da própria formação docente do arte/educador a 

maior motivação do grupo é o desenvolvimento de uma aprendizagem no contexto da 

pesquisa científica e da participação socialmente ativa, experimentando o mundo de forma 

significativa, interpretando os fatos cotidianos articulados aos conteúdos disciplinares. Com a 

histórica desvalorização das áreas das Humanidades face às Ciências Exatas e Tecnológicas, 

acreditamos ser fundamental investir em estudos na área, fazendo da Universidade um espaço 

de criação artística associada à pesquisa, contemplando contextos e atores plurais, visando 

um mercado de trabalho com intenções e audiências igualmente plurais. 

 

2. Pesquisar, criar e (trans)formar através das “tecnologias do imaginário” 

Reunidos em torno da paixão pela linguagem fotográfica, o PhotoGraphein tem como 

objetivo geral desenvolver pesquisas voltadas às vivências da cultura urbana e seus 

cotidianos, nas quais a fotografia seja associada aos processos educativos e de produção 

artística relacionados ao desenvolvimento dos sujeitos contemporâneos, seus ambientes e 

suas representações. Além disso, consideramos ser de suma importância agregar as 

produções em Fotografia à reflexão acerca das possibilidades das Artes Visuais no âmbito da 

Educação Básica, instigando ponderações e ações que favoreçam a análise das 

transformações do mundo urbano contemporâneo e de suas respectivas representações. Como 

a nossa intenção é estimular o desenvolvimento de novos pensamentos, pluralistas e 

interativos, o desafio configura-se na criação de ambientes nos quais os sujeitos sejam 

capazes de questionar, refletir, assumir valores e, principalmente, exercitarem a autocrítica e 

a imaginação no intuito de transformar criativamente mentalidades e comportamentos.  

Reconhecemos que a dimensão imaginária e simbólica da cultura está em constante 

movimento e presente nas inúmeras instâncias da interação social, no entendimento de que é 

fundamental impulsionar os processos (auto)formativos vinculando significativamente a 

fotografia com a discussão acerca da responsabilidade sócio-histórica (Benjamin, 1994) e o 

desenvolvimento integral dos sujeitos (Guattari, 1999). 

Nesse sentido, a utilização das “tecnologias do imaginário” (Silva, 2006) permite a 

instauração de outro tempo nas práticas de pesquisas e extensão nas escolas. Um tempo mais 

lento que o vivenciado através das tecnologias digitais, que se descortina como reflexivo em 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 518 

função da ruptura provocada pelo uso de recursos técnicos que trazem à tona os processos de 

formação das imagens. 

 É impossível negarmos o avanço tecnológico atingido pelas câmeras fotográficas nas 

últimas décadas. Porém não podemos esquecer que todas continuam baseando-se num 

princípio que remonta à Antiguidade: - controlar a luz para registrar o instante fugidio! Em 

nossas práticas optamos pelo retorno às origens da fotografia utilizando a fotografia da lata 

(pin hole ou pinhóle), um processo que começa com a construção da própria câmera, cujas 

imagens resultam surpreendentes (Fig. 1). 

  

 

Figura 1: Claudia Tavares, Praça Tamandaré, fotomontagem, 2006. 

 

Mais do que uma atitude romântica de abandono da tecnologia, o que motivou a nossa 

opção pela prática da foto da lata foi a atmosfera gerada, um clima que torna as imagens 

distintas de qualquer outra fotografia. Na complexidade do cotidiano, dentre tantos modos de 

se ver o mundo, essa é uma maneira mágica de aprisionar o tempo, de questionar a realidade, 

e de tentar reconstruí-la a partir de novos olhares. 
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Figura 2: Carine Rodriguez. Estrutura da lata de sardinha, fotomontagem, 2012.  

 

As câmeras fotográficas artesanais, também conhecidas como câmeras pinhole, são 

câmeras que não possuem lentes e a captação de luz se dá apenas através de um buraco feito 

com qualquer objeto de ponta fina, funcionando como lente e diafragma fixo. Nas práticas do 

Núcleo usamos um tipo específico de câmera pinhole, caracterizada pela utilização de uma 

lata de sardinha (Fig. 2) como base para sua construção, e do uso de filme fotográfico como 

material fotossensível.  

A construção e utilização de câmeras com materiais alternativos possibilitam a 

discussão acerca da produção da imagem em âmbito educacional, partindo do entendimento 

do método fotográfico. Comprovamos que através da construção de câmeras e do 

conhecimento dos processos manuais, físico-químicos, de geração das imagens fotográficas, 

é possível problematizar a instantaneidade dos processos digitais contemporâneos aos quais 

as novas gerações estão familiarizadas. Neste sentido, consideramos esta prática como um 

importante propulsor de atividades ligadas à educação estética, instigando a produção de 

imagens acompanhada de um processo reflexivo, já que estas, em especial: 

  

Agem como dispositivos que estimulam a mente a sonhar, refletir, imaginar 
e produzir, a partir do repertório simbólico interior (mental) e do exterior (o 
ambiente), sobre instigações que trazem à tona um movimento de 
pensamentos e discussões internas a cada indivíduo (PERES, BRANDÃO, 
2009:8).  
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Sendo assim, é possível considerar que as câmeras-sardinha promovem o 

desenvolvimento de produções poéticas, cujos resultados ocasionais comprovam que os 

conceitos emergem das experiências.  

Com a utilização das “tecnologias do imaginário” todos têm as mesmas possibilidades 

de produção, indistintamente, entendendo à gênese das imagens, democratizando a 

construção do conhecimento de modo experiencial. Tanto a fotografia pin hole como o 

zootrópio nos convocam a refletir sobre o conceito de imagem e os seus processos de 

geração. Dispor-se a vivenciar os imprevistos propostos pelos processos aqui apresentados, é 

romper com a linearidade dos processos digitais contemporâneos em busca do sonho e do 

devaneio poético. Parâmetros, esses, alijados da realidade do ensino das Artes Visuais num 

número considerável de instituições escolares. Assim sendo, o PhotoGraphein, através de 

suas “tecnologias do imaginário” contribui para o desenvolvimento de novos olhares 

traduzidos em fotografias que frutificam da curiosidade dos sujeitos em interação com o 

mundo. 

 

3. Considerações Finais 

Sabemos que fotografias não são verdades absolutas, visto que resultam de visões 

parciais de um sujeito que seleciona e recorta referenciado em suas vivências pessoais. Além 

disso, elas também decorrem de pré-conceitos artísticos, estéticos e técnicos, mas ainda assim 

revelam o real e sensibilizam na medida em que tornam próximo aquilo que muitas vezes 

fazemos ser distante. Contudo, a imagem fotográfica tem o valor intrínseco de favorecer o 

reconhecimento da realidade e ampliar a consciência humana para os problemas que existem 

no mundo por nós partilhado. Acreditamos que revelar e revelar-se são exercícios coletivos 

sempre transformadores e construtivos, especulares mesmo. Precisamos dos outros, dos seus 

olhares para enxergar, para perceber, para constatar e encaminhar proposições.  

No processo contra a fragmentação e a alienação do pensamento, característica 

marcante do nosso período histórico, a Cultura e a Arte se transformaram em fatores 

essenciais para a aproximação entre os homens.  Como elementos determinantes para a 

estruturação de referências e a consolidação das identidades, fundamentam a formação de 

sujeitos críticos e reflexivos e possibilitam a compreensão da Educação a partir de suas 

múltiplas dimensões.  
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Aguçar os olhares, instigar o conhecimento, a percepção e a imaginação, e estimular 

transformações referenciadas na problematização das trajetórias individuais são, em síntese, 

os objetivos do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação. A docência 

apoiada nos próprios processos de formação, nas descobertas possibilitadas pelas 

experiências, destaca o exercício da reflexão crítica e da imaginação criadora como 

fundamentais para a compreensão dos próprios recursos e das fragilidades.  

Através das redes significantes estabelecidas pelas pesquisas teóricas e estéticas 

desenvolvidas nos últimos dez anos, nós comprovamos ser possível o confrontamento com a 

lógica produtivista, que persiste nos ambientes escolares, inclusive nas universidades. A 

associação entre Educação, Fotografia e Imaginário desperta em cada um o sentimento de 

pertencimento e da participação responsável, conferindo aos participantes a capacidade de 

relacionarem, dialógica e dialeticamente, o eu, o outro e o mundo no acelerado compasso da 

homogeneização cultural que vivenciamos, e que precisa ser uma discussão recorrente nos 

bancos escolares. 
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Resumo: 
O aperfeiçoamento das técnicas, em decorrência do desenvolvimento da tecnologia, encontra 
no tempo presente um de seus mais agudos paradoxos: a frieza imparcial da sintetização de 
elementos, que acaba por fazer surgir o impuro, o precário. Tomando como perspectiva o 
cruzamento entre possibilidades seja na arte ou na comunicação, o resultado é uma estética do 
inacabado que, sob alguns pontos de vista, pode ser considerado a evidência do dinamismo da 
produção, mas sob outros, a revelação de obras inconclusas. Tais movimentos surgem à 
margem dos processos convencionais. São rupturas capazes de evidenciar tendências. No 
atual horizonte, tais processos têm forte mediação tecnológica nos seus desdobramentos de 
incorporação na sociedade e mudanças na cultura. No texto aqui apresentado, o objetivo é 
refletir sobre o paradoxo desta estética do inacabado, sua relação com a tecnologia e com a 
arte.  
Palavras-chave: estética do inacabado; mediação tecnológica; tendências socioculturais; 
rupturas. 
 
Abstract 
The improvement of techniques, due to the development of technology, is at the present time 
one of its most acute paradoxes: the impartial coolness of synthesizing elements, which 
ultimately give rise to the crude, precarious. Taking the perspective crossing between 
possibilities is in art or communication, the result is an aesthetic of the unfinished that under 
some points of view, can be considered evidence of the dynamics of production, but in others, 
the revelation of unfinished works. Such movements occur outside the conventional 
processes. Breaks are able to show trends. In the current horizon, such processes have strong 
technological mediation in their incorporation of developments in society and changes in 
culture. In the text presented here, the aim is to reflect on the paradox of unfinished aesthetic, 
your relationship with technology and with art. 
Keywords: Unfinished aesthetic; technological mediation; socio-cultural trends; ruptures. 
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O inacabado 

 Falar sobre a obra inacabada pode remeter a conceitos caros à obra de arte. Uma 

narrativa nessa condição encontra ligações com o pensamento de Umberto Eco (1968), que 

ilumina mais os processos, relações e consequentemente propõe uma revisão nos métodos de 

interpretação do objeto. Na literatura, especialmente, a observação pela crítica genética vai 

além da análise de documentos. Busca, isto sim, os caminhos tomados pelo pensamento 

criativo. Salles (2004), apoiada em Tadié (1992), define que  quando o estudo dos 

documentos ultrapassa a mera descrição de uma estrutura imobilizada, coloca-se sob o ponto 

de vista dinâmico. A introdução desta noção de tempo evidencia a continuidade, que leva à 

estética do inacabado.  

 Esta introdução traz uma aproximação entre perspectivas que investigam a obra de arte 

e suas relações com as teorias que propõem uma análise para além do que está apresentado na 

obra em si. O objetivo é trazer à tona a ideia da obra inacabada e a partir disso fazer escolhas 

que apontam para uma estética emergente como tendência. Entende-se aqui que para além da 

proposição dos estudos literários, a mediação tecnológica impõe uma abertura não apenas na 

interpretação, mas na esfera da própria produção, ao distribuir pedagogicamente modos de 

fazer. Nesta dimensão, acabam por alinharem-se público e artista. 

O aperfeiçoamento das técnicas, em decorrência do desenvolvimento da tecnologia, 

encontra no tempo presente um de seus mais agudos paradoxos: a frieza imparcial da 

sintetização de elementos, que acaba por fazer surgir o impuro, o precário. Tomando como 

perspectiva o cruzamento entre possibilidades seja na arte ou na comunicação, o resultado é 

uma estética do inacabado que, sob alguns pontos de vista, pode ser considerado a evidência 

do dinamismo da produção, mas sob outros, a revelação de obras......Tais movimentos surgem 

à margem dos processos convencionais. São rupturas capazes de evidenciar tendências. No 

atual horizonte, tais processos têm forte mediação tecnológica nos seus desdobramentos de 

incorporação na sociedade e mudanças na cultura. No texto aqui apresentado, o objetivo é 

refletir sobre o paradoxo desta estética do inacabado, construída, em certa medida, pela 

velocidade, facilidade do acesso à tecnologia e distribuição em larga escala de técnicas que 

geram obras, projetos ou narrativas inacabadas.  
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Ruptura e tendências 

A perspectiva de identificar uma estética emergente está intimamente relacionada a 

perceber movimentos de ruptura de padrões homogeneizantes. Podemos afirmar isso ao nos 

apoiarmos em algumas considerações tecidas a partir do que propõe Foucault. 

Particularmente, nos interessam aqui duas: da relação entre transgressão e limite, e da 

emergência do novo fora das esferas instituídas pelas sistemas. No primeiro caso o filósofo 

observa, de modo – digamos – poético, que transgressão e limite desenvolvem caminhos 

complementares nas relações socioculturais (e de outra ordem também). A ruptura, operada 

pelo movimento de transgressão de um limite existente, acaba por desenhar uma nova 

fronteira que, por sua vez, irá ser entendido como o novo limite estabelecido (Foucault, 2006). 

Essa complementaridade interrelacional é positiva, visto que se abrem novas perspectivas e, 

ao mesmo tempo, se estabelecem dinâmicas de reconhecimento do que rompeu o limite 

institucionalizado em si - a fronteira redesenhada é, por si só, uma forma de reconhecimento 

desse fator. 

O olhar oferecido por Foucault para esses movimentos de ruptura nos auxiliam a 

compreender como, de tempos em tempos, podemos perceber a emergência de tendências, em 

diversos níveis. Nos interessam, nesse estudo, as tendências que operam em nível social, 

estimulando novos comportamentos para diferentes instâncias, produzindo elaborações 

correspondentes a vários campos, e que poderemos considerar como cultura. Portanto, 

estamos falando sobre tendências socioculturais. Esse tipo de tendência emerge, geralmente, 

da necessidade de ruptura de padrões estabelecidos em escala macro, impactando em 

instâncias como política, economia, tecnologia, arte, dentre outras (Massonnier, 2008). Os 

limites que serão estabelecidos por essas tendências serão reconhecidos pelas produções 

tangíveis e/ou intangíveis, potencializando a geração de novos hábitos, costumes, normas, 

processos, técnicas, etc. Ou seja, fatores que constituem a cultura, tanto em nível coletivo, 

como individual (Augè, 2001). 

Estamos, então, argumentando que tendências socioculturais funcionam como 

mecanismos de compreensão de mudanças em níveis profundos. Claro, a percepção desses 

movimentos é uma tarefa que requer, como nos ensina Maffesoli (1988), a lapidação dos 

sentidos. O sociólogo irá considerar esse um fator importante para o investigador social que 
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busca estabelecer caminhos de proximidade com o espaço onde irão se desdobrar as grandes 

transformações sociais: o cotidiano de cada um.   

 
“Há um estilo no cotidiano feito de gestos, de palavras, de teatralidade, de 
obras em caracteres maiúsculos e minúsculos, do qual é preciso que se dê 
conta – ainda que, para tanto, seja necessário contentar-se em tocar de leve, 
em afagar contornos, em adotar um procedimento estocástico e desenvolto. 
(Maffesoli, 1988, p. :36)” 

 
Quando o autor fala de obras em caracteres maiúsculos e minúsculos ele está 

considerando, por exemplo, que existem formas de não apenas perceber esses movimentos de 

ruptura, essas tendências: há mecanismos de visualização disso. Isso porque tendências 

socioculturais viabilizam a geração de novas produções humanas. Seguindo considerações de 

Berger e Luckmann (2009), iremos entender que essa instância de materialização de algo, a 

produção humana, é interindividual e intersubjetiva. Em outras palavras, é coletivizada. 

Portanto, quando percebemos que existe um novo traço estilístico, sendo utilizado na 

constituição de obras de um determinado artista – ou grupo de artistas – podemos considerar 

que aí há a ruptura de um determinado padrão vigente. É o início para a percepção de uma 

tendência sociocultural emergente, que será de fato identificada ao adotar-se o procedimento 

estocástico apontado antes por Maffesoli.  

Não queremos nos aprofundar em uma discussão sobre metodologias de identificação 

de tendências, mas,  podemos argumentar que esse procedimento acaba por levar o 

investigador a perceber repetições do dado traço estilístico que consideramos no parágrafo 

anterior – visto haver a imanente perspectiva intersubjetiva implicada no movimento de 

transgressão em si. Isso por entendermos tanto que rupturas estabelecem novos limites, como 

que a quebra de paradigmas (seja no nível que for), irá fazer surgir um novo paradigma. 

Portanto, um padrão estabelecido quando rompido irá ser substituído por outro padrão, 

subentendendo o alinhamento de características da produção gerada por indivíduos 

pertencentes aos mais diferentes campos. Perceber essa dinâmica de substituição é o princípio 

para identificar uma tendência. Mas, em um primeiro momento, o que será perceptível serão 

manifestações aparentemente independentes. Entretanto, ao olharmos essas manifestações de 

perto, iremos compreender a imanência, justamente, dos alinhamentos anteriormente 

anunciados, perceptíveis devido à sensibilização, já treinada, dos sentidos. Sem dúvida, a 

estética é um dos fatores mais pertinentes, visto ser reconhecível, principalmente, pelo olhar 

apurado do investigador dionisíaco (Maffesoli, 1988). Mas, onde surgem esses movimentos? 
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Ou, talvez a pergunta seja: onde se desenha o desejo de transgredir um padrão estabelecido? 

Novamente recorremos a Foucault.  

Em sua obra A Ordem do Discurso (2008), o filósofo irá considerar a relação entre o 

novo e o discurso institucionalizado. Para ele, o novo não está no arranjo discursivo – 

portanto, naquilo que é dado e estabelecido, seja no nível que for. Ele está no acontecimento 

que se constitui fora dessas fronteiras (Foucault, 2008:p.28). O novo, que podemos considerar 

como o que inspira o desejo de ruptura de um determinado limite, se desenvolve fora dos 

padrões. Também podemos dizer que se desdobra às margens das estruturas que constituem 

os sistemas estabelecidos, funcionando como vias alternativas ao que é comum a muito 

indivíduos num dado período. 

Seguindo esse raciocínio, vamos olhar para um exemplo ligado a uma efervescente 

instância do comportamento sociocultural contemporâneo: a moda. Em meados da década de 

setenta, uma jovem estilista rompeu os limites estéticos estabelecidos naquele período, não só 

na moda. Ao apresentar a coleção intitulada Seditioners, na Semana de Moda de Londres de 

1976, Vivienne Westwood transgrediu as fronteiras dos padrões institucionalizados desde o 

final da década de sessenta, seja na moda, seja no design e nas mídias. Claro, ela foi uma 

ferramenta de materialização de um estado anímico que, certamente, a envolvia de modo 

íntimo, mas, que ao mesmo tempo já se materializa na ruas da capital inglesa – seja em gírias, 

cabelos, maquiagens, ou, música – inspirando outros indivíduos a operarem transgressões de 

várias ordens. Esse ânima fluido – termo que construímos a partir de outros argumentos 

oferecidos sobre o social por Maffesoli (2001) – era intitulado de movimento punk. Esse, por 

sua vez, possuía raízes de emergência na insatisfação, gerada devido a vários aspectos 

vigentes – portanto, institucionalizados – pela realidade hegemônica desse período (anos 

60/70), principalmente, nos países do Reino Unido. A ruptura emergiu, então, totalmente a 

revelia dos sistemas estabelecidos – principalmente, no caso que estamos desdobrando, da 

moda e das mídias especializadas do campo.  
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Figura 1: coleção Seditioners,Vivienne Westwood, 1976 
Fonte: De la Haye & Mendes, 2003: 225 

Figura 2: cartaz que apresenta alguns aspectos relativos a cultura punk 
Fonte: http://www.viviennewestwood.com/history/430-kings-road 

Acessado em 11/02/2015 
 

Claro, após a ruptura, novos limites são estabelecidos, e os campos, afetados mais 

imediatamente por esse movimento, acabam por se organizar de modo a assimilar o novo 

emergente. Foi o caso da estilista Zandra Rodhes, que em 1977 apresentou uma coleção de 

alta costura totalmente inspirada na nova estética apresentada um ano antes por Westwood. A 

estética punk iniciou, assim, uma longa caminhada rumo a ruptura de outros padrões, 

operantes em outras instâncias do comportamento sociocultural, até ser assimilada de modo 

massificado, gerando toda sorte de produções até os dias atuais.  
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Figura 3: Look de Zandra Rodhes, lançado em 1977 
Fonte: De La Haye & Mendes, 2003: 227 

 

Vanguarda e Limite 

Analisando a questão da ruptura por esse viés, podemos dizer que a ideia de 

transgredir padrões vigentes acaba por confunde-se com a perspectiva de ir além do tempo, 

atuando de modo a construir novas fronteiras, portanto, agindo na vanguarda (a frente da 

guarda). Bourdieu (1996) nos apresenta argumentações que vão ao encontro dessas 

considerações, permitindo de um entendimento mais aprofundado do que ocorre ao se buscar 

estabelecer os alicerces de uma nova fronteira. Segundo o sociólogo, essa dinâmica tanto 

cumpre a diretriz de sinalizar um novo paradigma, como delimita posicionamentos àqueles 

que pretendem ser reconhecidos por estar na vanguarda, visto que “marcar época é, 

inseparavelmente, fazer existir uma nova posição para além das proposições estabelecidas, na 

dianteira dessas posições, na vanguarda e, introduzindo a diferença, produzir o tempo” ( 

p.:181).  
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Nesse sentido, perceber uma tendência sociocultural emergente tem a ver com 

identificar os indivíduos que estão atuando como produtores desse novo tempo, assim como 

fez Westwood em meados na década de 70. Claro, identificar esses indivíduos, que estão 

sensibilizados por vários motivos (que não vem ao caso nesse momento)  mas, que justamente 

por isso, são sujeitos às, digamos, ondulações do ânima fluido que serve de princípio para a 

objetivação de rupturas, não é uma tarefa simples. Seguindo as orientações de Maffesoli 

(1988): assumimos um procedimento estocástico para afagar os contornos do que se desenha 

como nova fronteira paradigmática, elegendo instâncias de objetivação que compõe o socius 

num dado contexto, a fim de identificar o novo emergente.  

Tendo essa perspectiva em mente, podemos considerar que uma das instâncias de 

identificação do devir é a arte. Afirmamos isso nos apoiando no entendimento de que o campo 

da arte, principalmente desde a ruptura operada pela fotografia e o posterior advento da 

reprodutibilidade técnica, ser um espaço de estímulo a transgressão dos padrões vigentes, e, 

consequentemente, acolhimento e desdobramento de novas formas de representação de uma 

sensibilidade social emergente. Se para Adorno “toda arte autêntica opera uma revolução em 

si” (1970, p.: 256), para Bourdieu (1996) esta estabelece os alicerces para a construção de um 

novo tempo. 

Nesse contexto, a arte serve aos nossos objetivos. Porém, sozinha ela não estabelece 

um novo limite, ou, podemos considerar, um novo padrão. Ela permite, isso sim – e muito 

bem – visualizar as formas de uma nova fronteira. Portanto, podemos partir desse campo, 

mas, precisamos estabelecer conexões com outras produções, objetivadas em outras instâncias 

que constituem o comportamento social de um dado período. Devido à interferência no que 

diz respeito a costumes, normas e hábitos, iremos introduzir a tecnologia como instância de 

observação do novo, legando maior atenção aos objetos tecnológicos presentes no cotidiano 

social de modo amplo (caso dos chamados gadgets como telefones celulares, computadores 

pessoais, tablets e, também, das interfaces operacionais desses dispositivos). Seguindo essa 

mesma premissa – interferência em aspectos que formam a cultura cotidiana – também iremos 

eleger a comunicação, tendo em mente mecanismo midiáticos pertencentes ao campo, como 

outra instância de observação de rupturas e estabelecimento do novos limites. Entendemos 

que algumas produções inerentes a esses campos irão nos auxiliar, a partir desse momento, a 

melhor expor nossa problemática investigativa. 
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A mediação da tecnologia  

No cruzamento entre arte e tecnologia, muitas são as variáveis que trouxeram as áreas 

até aqui. Como descreve Santaella (2003), foi a partir do Renascimento, que, no Ocidente, a 

arte visual se desprendeu da sua dependência religiosa, soltando-se dos murais e das paredes 

das igrejas. Nesse momento, migrou para as telas e tornou-se portátil e por isso necessitava de 

locais para seu armazenamento, preservação, manutenção e exposição. Surgiram das galerias 

privadas da aristocracia aos museus, e a consciência da necessidade de documentação em 

escritas que foi dando corpo à história da arte.  

Santaella (2003, p.:151) destaca ainda que, em todos os tempos, a arte é portadora de 

valores presumivelmente universais, mas o aspecto material não pode ser desprezado, pois 

para ser produzida depende de suportes, dispositivos e recursos. “Ora, esses meios, através 

dos quais a arte é produzida, exposta, distribuída e difundida, são históricos.” Assim, cada 

período da história da arte no Ocidente tem sido marcado pelos meios que lhe são próprios.  

Machado (2004, p.:2 e 3), por sua vez, discute as aproximações e as distinções entre 

arte e mídia e, no caso de nossa reflexão, neste texto, é citado pela aproximação do conceito 

de mídia na relação com a tecnologia. De acordo com o autor:  

 
[...] a questão mais complexa é saber de que maneira podem se combinar, se 
contaminar e se distinguir arte e mídia, instituições tão diferentes do ponto 
de vista das suas respectivas histórias, de seus sujeitos ou protagonistas e da 
inserção social de cada uma.” (MACHADO, 2004, p.: 3) 

 
Importante lembrar, na perspectiva de Machado (2004), que o suporte instrumental 

parece resumir o aspecto mais simples do problema, uma vez que a arte sempre foi produzida 

com os meios do seu tempo, na linha do que reporta Santaella (2003). O exemplo de Bach, 

sugerido pelo autor, relembra que suas fugas foram compostas para cravo porque este era o 

instrumento musical mais avançado da sua época, em termos de engenharia e acústica. O 

desafio enfrentado, reconhece, é sempre o mesmo: extrair o máximo das possibilidades 

musicais dos instrumentos recém inventados e que dão forma à sensibilidade acústica da 

época.  

A apropriação que faz a arte do aparato tecnológico que lhe é contemporâneo, reflete 

Machado (2004), difere significativamente daquela feita por outros setores da sociedade, 

como a indústria de bens de consumo. Aparelhos, instrumentos e máquinas semióticas não 

são projetados para a produção de arte, pelos menos no sentido em que se constituiu no 

mundo moderno a partir mais ou menos do século XV. Entre as muitas maneiras de lidar com 
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estas máquinas disponíveis no mercado da eletrônica, a perspectiva artística é certamente a 

mais desviante de todas.  

Diante disso, Machado (2004) define que um verdadeiro criador, em vez de 

simplesmente submeter-se às determinações do aparato técnico, subverte continuamente a 

função da máquina ou do programa de que ele se utiliza, maneja-os no sentido contrario de 

sua produtividade programada.  

 

“Talvez até se possa dizer que um dos papeis mais importantes da arte numa 
sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática  de submeter-se à 
lógica dos instrumentos de trabalho ou de cumprir o projeto industrial da 
máquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas funções e 
funcionalidades.” (Machado, 2004, p.:5) 

 
Santaella (2003) aborda os processos de hibridização que também podem ser 

chamados de processos intersemiose e define as razões para este processo onde devem estar 

incluídas as misturas de materiais, suportes e meios, disponíveis aos artistas e propiciadas 

pela sobreposição crescente e sincronização consequente das culturas artesanal, industrial 

mecânica, industrial-eletrônica e teleinformática.  

A autora sugere três campos que considera os mais significativos. Aponta as misturas 

no âmbito interno das imagens em todas as suas perspectivas, em segundo as paisagens 

sígnicas das instalações e ambientes que colocam em justaposição objetos, imagens artesanais 

bi e tridimensionais, numa arquitetura capaz de instaurar novas ordens de sensibilidade. Em 

terceiro, elege as misturas de meios tecnológicos presididos pelas informática e 

teleinformática que, por intermédio da convergência das mídias, transformou as hibridizações 

das mais diversas ordens em principio constitutivo daquilo que vem sendo chamado de 

ciberarte. Tais cruzamentos, certamente, se constroem num processo que acompanha o 

desenvolvimento evidenciado pela história das artes e das tecnologias.  

De certa forma, neste texto, nos interessa iluminar um pouco mais a perspectiva 

descrita por Santaella (2003, p.:146) como hibridismo digital. As mídias digitais, com suas 

formas de multimídia interativa, são celebradas por sua capacidade de gerar sentidos voláteis 

e polissêmicos que envolvem a participação ativa do usuário. As bases para isso, no 

entendimento da autora, estão na convergência das mídias antes separadas e na relação 

interativa entre o usuário e o texto híbrido que este ajuda a construir.  

A convergência aqui entendida por Santaella (2003, p.:147) diz respeito à ligação sem 

precedentes da imagem fotográfica fixa, com mídias que antes lhe eram distintas, como áudio, 
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vídeo, gráficos, animação e outras espécies de dados nas novas formas de multimídia 

interativa. As forma de hibridização ainda artesanais, anunciadas nas vanguardas, alcançam 

agora uma constituição intrínseca. “A hibridização já está incorporada na essência da própria 

linguagem hipermídiatica.” 

A autora aposta nas novas perspectivas estéticas, culturais e comportamentais que se 

abrem com as mídias digitais. Parte do princípio de que a arte criada para os dispositivos de 

comunicação remota se faz a partir de uma integração de repertórios estéticos, tecnológicos, 

culturais e da publicidade conjugados a uma nova valoração da obra de arte, desconectada de 

sua função objetual. Não se trata, segundo ela, de mera exposição virtual, mas sim de uma 

teleintervenção pensada na escala inclusive das grandes cidades. 

O pensamento de Benjamin (1990, p.:215), na combinação arte e técnica,  demarca um 

pensamento que levanta a questão da autenticidade. Segundo ele, o que faz com que uma 

coisa seja autêntica é tudo o que ela contem de originalmente transmissível, desde sua duração 

material até seu poder de testemunho histórico. Mas ao falar da reprodutibilidade técnica da 

obra de arte, ressalta o desejo das massas, como assim define, de que as coisas se lhes tornem 

mais próximas, espacial e humanamente. Salienta que o público tende a acolher as 

reproduções, a depreciar o caráter daquilo que só é dado uma vez. Trazemos aqui o 

pensamento de Benjamin por apontar uma tendência que já se evidenciava na composição e 

na distribuição da obra de arte. Desenham-se, como reconhece o autor, com certa resignação, 

“duas tendências de igual força”. 

Outro ponto relevante no pensamento de Benjamin (1990) diz respeito a ampliação da 

imprensa. De um pequeno número de escritores, diante de vários milhares de leitores, a 

diferença entre autor e público ficou reduzida, pois a todo momento, reflete, o leitor está 

prestes a se tornar escritor.  

Como referido anteriormente, o pensamento de Benjamin (1990), descreve, de certa 

forma, uma fronteira de transformação quando estão envolvidos arte, produção, tecnologia e 

distribuição. A evolução dessa estética emergente, que estamos entendendo por inacabada, 

encontra na mediação tecnológica seu campo de aprendizado e disseminação, em escala 

variável, mas que pode assumir dimensões significativas. Neste tempo, a possibilidade de 

distribuição, mais do que em qualquer outro momento, é decisiva para as mudanças na 

cultura, especialmente em velocidade. As características da nova mídia, entendendo como 
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elemento ancorado na evolução tecnológica, tornam-se relevantes nesta análise. São marcas 

que determinam apropriações diferentes pela sociedade.  

Manovich (2001) aponta que a nova mídia se caracteriza pela variabilidade. Todos 

esses processos passam pela automatização, pela computação. O princípio da variabilidade, 

exemplifica, evidencia como, historicamente, as mudanças das tecnologias midiáticas estão 

relacionadas com as mudanças sociais. Se a lógica da “velha mídia” corresponde a uma lógica 

de uma sociedade industrial de massa, a nova mídia serve à lógica de uma sociedade pós-

industrial, com valores individuais desenhados. Na sociedade industrial todos deveriam, 

supõe-se, gostar das mesmas coisas e compartilhar as mesmas crenças.  

Na sociedade pós-industrial, todos os cidadãos podem construir seu estilo de vida e 

selecionar suas ideologias a partir de um grande número, não infinito, de escolhas. Nesse 

sentido, as informações que estão sendo deixadas na rede ajudam a compor esta diversidade 

de informações individuais, ao gosto de cada um, mas especialmente relacionadas às 

experiências vividas que somadas determinarão uma rede de retroinfluências. 

Essa perspectiva foi explorada por meio de várias obras expostas no F.I.L.E. – Festival 

Internacional de Linguagens Eletrônicas – no ano de 2011. Nesses casos, as retroinfluências, 

anunciadas acima e tão intimamente ligadas à estética do inacabado da qual estamos falando 

aqui, se materializaram por meio da interferência do público. Para tanto, muitas vezes a 

utilização de gadgets tecnológicos se fez necessária. Máquinas digitais, tablets e outros 

dispositivos de mediação serviram aos artistas cumprirem o objetivo de complementação de 

suas obras, sem que isso as esgotasse. Pelo contrário: a interação acaba por abrir a novas 

possibilidades exploratórias, sendo que algumas – podemos considerar – acabavam por ir 

além mesmo dos limites de formalização imaginado pelo próprio autor da obra.  
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Figuras 4 e 5: Obra exposta No F.I.L.E., ocorrido no ano de 2011, na cidade de 
São Paulo 

Foto: acervo dos autores 
 

Estamos argumentando, então, que a estética do inacabado permite a interferência de 

qualquer indivíduo, indo além da manipulação simplificada da interface em si. Essa 

característica potencializa o despertar da criatividade individual, sendo essa uma perspectiva 

amplamente desejada, e celebrada, no contexto sociocultural amplificado – portanto, 

envolvendo política, economia, filosofia, etc. Temos, aí, a caracterização de uma ruptura: uma 

tendência sociocultural emergente em si. 

Mas, ao observar outras formas que a estética do inacabado pode assumir no contexto 

atual, nos deparamos com algo mais, digamos, popular: a montagem. Para ilustrar essa 

argumentação, iremos nos utilizar de uma imagem referente a uma obra de autoria do artista 

sul africano William Kentridge. A obra figurou na exposição intitulada Fortuna, abrigada 

pelo museu Iberê Camargo, na cidade de Porto Alegre, no início de 2013. Esse escultura, que 

simula um efeito 3D, serve como exemplificação de representação dessa perspectiva da 

montagem. Ao alisarmos alguns ângulos da obra, podemos considerar que é possível construir 

novas formas pela interferência que sugere a montagem em si. Essa interação é possibilitada 

quando é ativado o despertar do imaginário do expectador – agora, também autor – 

justamente, pela simultaneidade de fragmentos que compõe a obra em si. É algo como um 

quebra cabeças, porém, sem um limite estático, definido anteriormente por alguém que 

controla os possíveis resultados da montagem. É algo mais livre, que estabelece níveis de 

interação, real e imaginária, e potencializa o surgimento de outras formas.  

  

Figuras 6 e 7: Vistas de obra de autoria de William Kentridge, exposta na na 
cidade de Porto Alegre, no início de 2013 (exposição Fortuna) 
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Foto: acervo dos autores 
 

Essa mesma formalização da estética do inacabado por meio da montagem permeia o 

trabalho do designer de moda Filipe de Oliveira Baptista. O designer, de origem portuguesa, 

busca explorar mecanismo que promovam a interação entre roupa e usuário desta, utilizando-

se de truques de modelagem para tal. A perspectiva que Baptista explora é de permitir novas 

construções morfológicas, desdobradas pela manipulação que o usuário de suas propostas 

poderá efetivar de modo intuitivo, modificando volumes, geometrias e outros recursos formais 

introduzidos em seus projetos. 

  

Figuras 8 e 9: Vistas de uma proposta projetual de Filipe de Oliveira Baptista. A 
proposta figurou em uma exposição do trabalho do designer organizada pelo MUDE – Museu 

do Design e da Moda de Lisboa, Portugal, no início de 2014. 
Fotos: acervo dos autores 

 
Para sempre inacabado? 

A reflexão presente neste texto é motivada pelo cruzamento entre arte e tecnologia, 

apontando que o resultado desta aproximação revela, na contemporaneidade, a tendência por 

uma estética do inacabado. Não entendemos como nova esta evidência, mas como 

desdobramento da hibridização histórica entre os aparatos tecnológicos, o desenvolvimento da 

arte e o jogo paradoxal da assimilação e resistência dos movimentos artísticos em relação aos 

instrumentos disponíveis em cada época.  

Para analisar o tema, buscamos muitas variáveis envolvidas na relação que se constrói 

entre arte e tecnologia. Em primeiro lugar, está o reconhecimento de que a arte será sim para o 

resultado do instrumental disponível, mas também está para a subversão pela mão do próprio 

artista. Conforme a metodologia de interpretação, a obra, pelos registros deixados em seu 

processo de produção, torna-se dinâmica e, em certa medida, inacabada. No desenvolvimento 

histórico surge também o conceito de autenticidade, tão bem trabalhado por Benjamin, 
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quando trata da reprodução da obra de arte. Mas há outra reflexão do autor que se torna cara a 

este texto sobre o inacabado: o entendimento de que o público deseja cada vez maior 

aproximação com os objetos artísticos.  

Esse mudança da obra, que vai se tornando portátil, conforme define Santaella, a partir 

do afastamento da dependência religiosa, aproxima artista e público. No mesmo enredo da 

história está o desenvolvimento da mídia, que, por ser amigável tecnologicamente, exerce 

forte possibilidade de distribuição e pedagogia em torno dos fazeres. Quando falamos em 

precariedade ou obras  inacabadas, falamos em algo produzido pelo próprio público. Na linha 

da análise de Manovich, na sociedade pós-industrial  a mídia atende a valores individuais, 

gerando a estética até do “faça você mesmo”. O acabamento não mais é o artístico completo, 

mas o que atende o gosto do indivíduo, que aprende pela mídia e se serve da tecnologia para 

produzir.  

E este é o contexto onde a obra de arte passa a existir: no limite entre a autenticidade, 

definida por Benjamin, e a interferência do público, aprendida e distribuída por intermédio 

das tecnologias e da mídia. A questão nos é cara aqui pela abrangência que é capaz de ter na 

contemporaneidade. Deuze (2012) diz que a mídia se multiplica na vida cotidiana, 

defendendo que é ubíqua e pervasiva, não podendo ser desligada. Neste sentido, pela 

expansão da tecnologia, amplia suas potencialidades e a arte não escapa disso. Deuze (2012) 

defende ainda que as relações existentes são claramente estruturais, ou seja, as máquinas são 

sociais na mesma medida em que são técnicas e reforça que as relações são altamente 

dinâmicas, já que a vivência da mídia não é a mesma para todos.  

Nesse sentido, voltamos a considerar: o novo surge não que está institucionalizado, 

mas, no que rompe essas fronteiras (Foucault, 2008). Perceber uma tendência sociocultural 

emergente está relacionado encontrar os pontos de contato entre campos, mesmo que eles 

pareçam estar mais em tensionamento do que em harmonia. O que rompe e apresenta uma via 

alternativa, assim, permite a geração de múltiplas formas de expressão, representação e 

significação, desdobrando novos processos e técnicas que, contemporaneamente, permitem a 

interação – e intervenção – direta do indivíduo comum (ou, aquele que antes apenas 

apreciava/era passivo a obra). 
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Resumo 
A visibilidade é marca da socialidade contemporânea e, junto com ela, a exposição da 
intimidade está cada vez mais presente. A relação entre imaginário e espetáculo (Debord, 
1997) é possível graças à profusão de tecnologias do imaginário, dispositivos de vigília, 
submissão, mas também de prazer. Assim, intentamos analisar este contexto relacionando-o, 
sob a perspectiva da antropologia do Imaginário durandiana (2002), com as estruturas mística 
e sintética do Regime Noturno da Imagem. Sua teoria, que tem alicerce nos schèmes, 
arquétipos, símbolos e mitos, permite a discussão em torno da prática social proposta aqui: a 
filmagem, e todo o espetáculo envolvido, do parto em hospitais e maternidades. O espetáculo 
resgata as imagens arquetipais da “grande mãe”, fomenta as práticas imaginativas da secreta  
intimidade, na entrada das profundezas do ser e, em última análise, negação da morte. 
Palavras-chave: Imaginário; Espetáculo; Parto filmado; Regime Noturno. 
 
Abstract 
Visibility is a trademark of contemporary sociality and, with it, the exposure of intimacy is 
increasingly present. The relationship between imagination and spectacle (Debord, 1997) is 
possible thanks to the profusion of imaginary technologies, waking devices, submission, but 
also with pleasure.Thus, it is intented to analyze this context relating it, from the perspective 
of anthropology of Durandian imaginary (2002), with the mystical and synthetic structures of 
the Night Image regime. His theory, which has foundation in the schemes, archetypes, 
symbols and myths, allows the discussion around social practice proposed here: the recording, 
and all  related show, childbirth in hospitals and maternity wards. The show rescues the 
archetypal images of “great mother”, fosters the imaginative practices of secret intimacy, at 
the entrance of the depths of being, and ultimately, denial of death. 
Key-words: Imaginary; Spectacle;  Recorded childbirth; Night regime. 
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Introdução 

A visibilidade é marca da socialidade contemporânea e, junto com ela, a exposição da 

intimidade está cada vez mais presente. Afirma Silva (2003, p.21) que “na era da imagem, o 

vivido tende para o espetáculo”. Esta relação entre imaginário e espetáculo (Debord, 1997) é 

possível graças à profusão de tecnologias do imaginário, dispositivos de vigília, submissão, 

mas também de prazer. O que os localiza, estes dispositivos, no “território anárquico da 

potência” (SILVA, 2003). Essas tecnologias produzem estilos de vida, buscam e despertam 

sensações no universo mental e provocam atitudes imaginativas.  

Assim, intentamos analisar este contexto relacionando-o, sob a perspectiva da 

antropologia do Imaginário durandiana (2002), com as estruturas mística e sintética do 

Regime Noturno da Imagem. Sua teoria, que tem alicerce nos schèmes, arquétipos, símbolos e 

mitos, permite a discussão em torno da prática social proposta aqui: a filmagem, e todo o 

espetáculo envolvido, do parto em hospitais e maternidades. O espetáculo aparece como 

prática do imaginário, que coloca em cena imagens de uma potência. Ao mesmo tempo que 

resgata as imagens arquetipais da “grande mãe”, fomenta as práticas imaginativas da secreta  

intimidade, na entrada das profundezas do ser e, em última análise, negação da morte. O 

espetáculo do parto filmado faz sentido, em função do isomorfismo, convergência e totalidade 

das imagens, traços fundamentes da antropologia do imaginário.  

O objeto de discussão é a prática da filmagem dos nascimentos e a discussão sobre as 

motivações sociais que a tornaram tão comum (e desejada). Aqui, alicerçamos a discussão na 

troca entre as pulsões subjetivas e assimiladoras (as imagens primordiais colocadas em cena) 

e as intimações objetivas vindas do leito social (a filmagem enquanto espetáculo e prática 

social), a que Durand (2002) chamou de trajeto antropológico. Os estudos do imaginário 

permitem entender os processos simbólicos que organizam a nossa práxis. No caso estudado, 

no embate contra os semblantes do tempo, o espetáculo coloca a vontade de potência no plano 

da continuidade do ser. 

 

O nascer transformado em espetáculo 

Voltamos nosso olhar para o nascimento não somente como um evento médico 

tecnicista, mas como uma situação biológica transformada em evento sociocultural, de acordo 

com cada espaço ao qual está inserido. O processo sociocultural da gestação e, 

especificamente do parto, evoluiu historicamente. Desde um olhar estritamente biológico, 
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íntimo e natural e suas relações com a natureza e com o sagrado, até chegar no ambiente 

médico-hospitalar (e espetacular) que temos na contemporaneidade. 

Neste processo evolutivo, ressaltamos os cuidados prestados pelas parteiras que 

também tiveram suas ações modificadas em função das transformações foram ocorrendo na 

sociedade.  

Ao longo do que nos conta a história, existe uma representação do ofício do 

nascimento e parto reforçado pela tomada de decisões impostas à mulher e que 

desencadearam conflitos entre ciência médica e corpo feminino, formando um campo 

histórico de relações de poder com exercício de opressão e controle político (BARBOSA, 

2006). 

Várias institucionalizações foram relacionadas ao nascimento através do conhecimento 

em obstetrícia, e que passou a dar a posição do médico influências no cuidado com o corpo da 

mulher. Exerceu-se nas mulheres grávidas um poder de afastamento da corporeidade, ou seja, 

a mulher passa a ser controlada e desapropriada de suas vontades, seguindo uma lógica 

imposta pelo conhecimento produzido pela medicina.  

O lugar do parto foi ocupado e instituído em fundamentação científica buscando o 

descrédito das questões dos saberes que não eram explicados e o conhecimento dos 

curandeiros e das parteiras passou a ser reconhecido pela comunidade científica como saber 

ingênuo, pouco fundamentado, idealizado por pequenas experiências do cotidiano, estando 

este saber precário ao nível que era admitido pela ciência.  

Novos conhecimentos, com intervenção exclusivamente médica, novos atores que 

evidenciaram grandes mudanças no plano assistencial ao parto e ao nascimento, tornaram a 

aceitabilidade de uma nova assistência na forma de “gestar”, em que a mulher foi formatada 

em um corpo passivo (TORNQUIST, 2004). 

De fato, as práticas médicas, incluindo a figura do hospital, em relação à gestação, ao 

nascimento e ao parto, passaram a ser caracterizados como corretos e que determinaram que a 

parteira e a casa da mulher não eram mais ideais para o processo do nascimento, cabendo 

agora ao hospital ser o local ideal para o trabalho de parto. 

Cabe-nos refletir sobre todos os estudos realizados em relação à normatização de 

alguns saberes e práticas relacionadas às intervenções em saúde de que a normalização do 

saber/fazer no desenvolvimento histórico das práticas em saúde e em especial ao nascimento, 

inseridos na prática com as mudanças econômicas, sociais e culturais ao longo da história nas 
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sociedades, o que fez do hospital o local correto para o trabalho de parto, onde a história nos 

dá a ideia de que a hegemonia médica e o espaço hospitalar solidificaram-se, com recursos 

cada vez maiores dentro das ações intervencionistas, como o parto cirúrgico (cesariana), a 

partir da década de 1950. 

Passa então a preocupação da utilização indiscriminada de procedimentos cirúrgicos 

via abdominal utilizada para o nascimento, gerando uma preocupação social que refletiu sobre 

uma técnica que seria utilizada para salvar vidas e acabou sendo empregada inadequadamente, 

independentemente de diagnósticos e processos clínicos, comprometendo a qualidade de 

diversas ações (MORAIS, 2010). 

O nascimento filmado, disponível hoje em sua maioria em hospitais e maternidades 

privadas, se torna visível através das imagens e da importância que essas mostram: o parto, o 

nascimento e a vida. Não podemos deixar de refletir sobre os vários discursos que se 

produzem através dessas imagens enquadradas por câmeras, sonoplastia e formatação que 

nessa perspectiva está em associação com uma construção do que deve ser visualizado com o 

que podemos considerar o mais próximo daquilo que chamamos de realidade. Ou seja, a 

narrativa da representação do nascer. 

O nascimento registrado e editado para ser visto, ser lembrado e porque não dizer, ser 

manipulado, e em alguns casos, com transmissão ao vivo em tempo real, acaba por resgatar o 

compromisso e a importância que se dá a esse registro pelas famílias e pelas equipes de 

filmagem que assumem a exibição através da exposição da intimidade. Não basta o 

nascimento como acontecimento natural, mas sim como ato simbólico, e para que seja 

significado, tenha que visualizado.  

A construção desse acontecimento editado e em movimento, no ato do nascimento, 

como detentor de inúmeras formas de produção de sentidos e de representações simbólicas 

implicam também pensarmos na indústria cultural nesse universo da informação.  

É novamente o espetáculo que tomou forma e conduz a vida através de uma linguagem 

e de um movimento cultural que é aceito e vendido em favor de partilhar vontades em 

comum, como no caso de filmar o nascimento, estimulando a venda, a ficção do real e o 

acontecimento comum em solenidade pública. Uma espécie de consolidações simbólicas 

refletidas nas potencialidades tecnológicas e submetidas a um espaço lúdico em evento com 

formato espetacular. 
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Esse formato transformado em espetáculo de filmar o nascimento, assim como a 

formatura, o casamento, os 15 anos se propaga em uma verdadeira espécie de glamour, mas 

no caso da exibição do nascer, o espetáculo acaba por exibir ambiente e situação médico-

hospitalar cujas intercorrências nem sempre são controláveis. Ainda assim, o cenário e 

personagens são preparados para o registro do momento. 

É sim a filmagem do nascimento um evento social na sociedade do espetáculo que 

assume a estratégia de atender aos desejos dos clientes, baseados na transformação voltada 

para a demanda e oferta, à exposição e veiculação de imagens comerciais de força simbólica. 

As transformações das práticas discursivas determinadas pela indústria cultural e de 

consumo banalizam o próprio nascer e o transformam em espetáculo, fazem com que se 

adotem novos estilos de vida privada que colocam em cena o corpo no registro do 

acontecimento. Assim como proposto por Debord (1997), vemos que se cria através das 

aparências de uma história que se faz baseada na política do espetáculo, o rompimento do 

debate de ideias que faz do momento privado um evento público. A câmera explora através da 

intimidade e dos detalhes pessoais a narrativa que se coloca como a história de um 

nascimento. O parto não basta enquanto momento vivido, a ele é preciso conferir visibilidade. 

Essa aparência baseada na imagem através do nascimento transformado em espetáculo 

faz com que essas técnicas audiovisuais também promovam uma pedagogia do gesto, da 

expressão e que faz do corpo um objeto-farol no veículo de ideias para a política da aparência, 

geradora de emoções (GREGOLIN, 2003). 

Os muros que costumavam proteger a privacidade individual como o momento íntimo 

e de utilidade ética, no caso do nascimento, transforma-se em espetáculo e sofre as rachaduras 

de se deixar infiltrar pelos olhares tecnicamente mediados que alargam os limites do que se 

pode dizer e mostrar através de uma mutação profunda da produção de uma subjetividade 

baseada na dominação da economia e da imagem sobre a vida social (SIBILIA, 2008). 

E como o processo de nascer transformado em espetáculo ocupa praticamente todo o 

espaço público e privado das grandes instituições hospitalares, especialmente as particulares, 

vale concentrarmos a atenção para a avassaladora ideia de que a filmagem do nascimento 

passa pela venda e que automaticamente não é acessível a todas as mulheres que porventura 

gostariam de registrar esse momento por qualquer razão.  

Essa afirmação nas aparências e logo na imagem representada pela sociedade do 

espetáculo faz com que a cultura da mídia não represente apenas os grandes momentos da 
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vida comum, mas proporcione material ainda mais farto para fantasias e sonhos que modelam 

pensamentos, comportamentos e até identidades, na manifestação do espetáculo que “domina 

a produção do ser para o ter” (DEBORD,1997). Atualizamos que a mídia, ao contrário do que 

tinha como cenário Debord, está mais acessível à autodivulgação social. As redes sociais 

como tecnologias do imaginário (SILVA, 2003) permitem esta disseminação. 

Essas ideias fazem-nos aprimorar os pensamentos em relação ao entretenimento 

popular que naturalmente teve suas raízes no espetáculo como tendência de “fazer ver” e que 

banalizou a vida de um universo totalmente especulativo, com um discurso baseado nas 

relações espetaculares a qual vivemos (DEBORD,1997). 

Nesse contexto especulativo que a vida social é ocupada pela mercadoria e que por sua 

vez obtém satisfação em tudo que seja manifestado através de espetáculos, estes são 

fenômenos culturais da mídia e que se apresentam através de valores básicos da sociedade 

contemporânea e que em sua maioria definem o comportamento das pessoas. 

Uma visibilidade que se apresenta ancorada através da “exposição de si”, estendida ao 

indivíduo comum, que só faz sentido na exposição pelo olhar do outro, e que retorna 

novamente a noção de espetáculo do que se vive em um mundo que se apresenta como forma 

de imagem e que torna a vida real espetáculo e por sua vez é experimentada através de 

fragmentos que “movem” o indivíduo a uma contemplação passiva de consumo de tudo o que 

talvez lhes falte na vida real. 

É essa ideia de espetáculo na contemporaneidade que torna extremamente poderosa a 

possibilidade de que qualquer pessoa surja no espetáculo e que este lhe confira o direito de 

sair do anonimato com representações da vida ao invés de simplesmente escolherem vivê-la, a 

fim de apostarem no que faz aparecer e que se esvazia automaticamente pela aparência e toma 

como verdade somente o que lhe confere as aparências. 

Nessa trajetória dependente da sociedade do espetáculo, o indivíduo acumula mais e 

mais espetáculos que sobrepõe à vontade de “aparecer” em uma realidade que é reproduzida 

por conta de aparências de uma realidade planejada de um distanciamento crítico que não 

produz diálogos e que produz sucessões de imagens dramatizadas e sem significações. O que 

realmente interessa é a vida alheia e íntima do indivíduo que se torna muito mais relevante 

dentro de uma proposta de visibilidade imediata. 

Assim, o cenário do espetáculo de nascer, sendo ideia principal dos avanços que a 

tecnologia nos oferece, faz com que a banalização cultural predomine acima de qualquer 
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conhecimento que enfatiza apenas “farejar” a vida íntima e privada dos indivíduos para uma 

imensa modificação de como percebemos as coisas a fim de que se tornem realmente um 

surto de megalomania consentida e estimulada na cultura do espetáculo (SIBILIA, 2008). 

É o que nos oferece o espetáculo social extremamente atraente e que evidencia novas 

formas de ser e estar inserido no mundo gerando novas práticas que incluem a exposição da 

própria intimidade como incentivos de novas construções na maneira como as pessoas são em  

suas “vidas privadas” à disposição de quem se submeta a olhar o outro e idolatrar a si próprio 

pelas imagens que acabam por estilhaçar as ideias de autoconstrução da vida e se remontam 

através de espetáculos de si mesmos em prol de uma exibição da intimidade reinventada. 

Sibilia (2008) nos chama a atenção para uma infinita exibição de imagens fielmente dirigida a 

realidade da vida privada, através de manifestações, registros e acontecimentos que se 

reconfiguram imagens reeditadas  que “engolem” o que é referência ganhando maior 

realidade do que aquilo que realmente é. 

Espetacularizar a própria vida parece desejo e práxis na contemporaneidade. O desejo 

de realidade acaba por incitar a visibilidade de vidas alheias e reais que vão se alargando nos 

limites do que se pode dizer e mostrar na esfera da intimidade exacerbada sob a luz de uma 

visibilidade que se deseja totalmente (SIBILIA, 2008). 

Não se trata de produzir uma filmagem do nascimento, mas de encontrar no 

nascimento filmado a possibilidade de refletirmos e realizarmos discussões que suscitem que 

quanto mais o indivíduo se reconhece nas imagens, menos ele passa a compreender sua 

própria existência e sua própria vida.  

Constatamos que aquilo que era tomado na ordem do privado – a intimidade – passa 

pela publicização. Na constituição da subjetividade moderna, a intimidade que era lugar de 

segredo, de recolhimento, de um espaço de certa opacidade, resistente até ao olhar do outro, 

passa a uma associação de liberdade ao olhar coletivo (CORBIN,1991). 

Esse nosso olhar coletivo faz com que o espetáculo da vida converta a realidade em 

encenação e interpretação de si mesmo inaugurando um círculo vicioso de que quanto mais 

nós vemos, menos vivemos e mais necessitamos estar na visibilidade do espetáculo 

contemporâneo. E quanto mais visibilidade maior se torna a invisibilidade e tanto menos 

nossa capacidade de olhar (BAITELLO JUNIOR, 2015). 

São essas relações sociais que Debord (1997) já citava como sendo mediadas por 

imagens com uma total espetacularização do mundo e dos acontecimentos, com criação em 
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massa de novas subjetividades e imagens para serem disseminadas aos outros. Essas 

espetacularizações de novas subjetividades apontadas pelo autor se encaixam com a ideia de 

que se gerou um festival de “vidas privadas” aos olhares do mundo em palavras e imagens 

juntamente com instigantes novidades que vemos estilhaçar premissas de autoconstrução da 

própria definição do eu (SIBILIA, 2008). 

Sim, um espetáculo vivido e experimentado e utilizado através de palavras sons e 

imagens que fazem a construção de um cenário de novas subjetividades que nutre um rico 

acerco de significações que a câmera permite documentar e registrar a potência da vida. A 

potância da imagem arquetípica da mãe contra os semblantes do tempo, como discutiremos 

adiante ao aproximar os sentidos simbólicos do espetáculo com o imaginário. 

Há esse deslocamento em direção à intimidade com crescente âmbito da existência que 

costumava ser catalogado de maneira privada e observa-se esse alargamento em relação aos 

limites do que se pode dizer e mostrar em uma esfera da intimidade que exacerba a luz de 

uma visibilidade que se deseja totalmente e que desmancha a fronteira que separa os espaços 

do que é publico e privado e que automaticamente desafia as velhas categorias e demanda a 

novas interpretações (SIBILIA, 2008). 

A habitual espetacularização da intimidade na contemporaneidade com esse arsenal 

tecnológico que estiliza a vida e proporciona uma série de formatações do real, padroniza uma 

série de narrativas que se multiplicam em diários íntimos na direção de um processo que 

banaliza a expressão maior do ser em ter e sem dúvida esse espetáculo acaba por promover a 

infinita proporção de “ser visto”. 

Viver os momentos já não é mais tão importante quanto registrá-los para que se possa 

mostrar aos outros, o que se vive, como se vive e pra que se vive. O que torna os momentos 

de extrema importância nessa vascularização espetacular da vida são os registros que 

empreendemos dos momentos que vivemos e não basta apenas registrar para lembrar, o 

importante é que se registre para mostrar. Uma banalização que acaba por invadir as maiores 

proporções da vida e como ela se dá. 

 

Imaginário 

Os traços fundantes da antropologia do imaginário proposta por Durand (2002) são a 

convergência, o isomorfismo e a totalidade das imagens simbolizadas no trajeto 

antropológico. Este, entendido como a “incessante troca que existe entre as pulsões subjetivas 
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e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” (p. 41). 

Nesta perspectiva, parece conciliável discutir imaginário à luz do espetáculo, especificamente 

ao tratarmos do parto filmado. A práxis social que se faz presente e significada parece trazer à 

tona uma série de imagens isomórficas que despertam (ou convergem) para um mesmo 

sentido, ainda que atualizado histórica e culturalmente.  

Antes de adentrarmos especificamente às imagens-símbolo que orientam o parto 

filmado para um espetáculo socialmente reconhecido, ou, como uma intimação do meio 

social, vale esboçar a teoria proposta por Durand (2002). O homem enfrenta a consciência do 

tempo e da morte criando atitudes imaginativas. A angústia existencial vem dos semblantes 

do tempo, o Cronos, para os quais cria representações. 

As imagens  motrizes prevem que há uma certa ligação entre os gestos do corpo, os 

centros nervosos e as representações simbólicas. Durand (2002) apresenta o scheme como a 

dimensão mais abstrata da imagem, corresponde o capital referencial do gesto. As 

representações simbólicas se integram naturalmente em três dominantes reflexas: postural, 

digestiva e rítmica, que são agrupadas em dois regimes Diurno (postural) e Noturno (digestiva 

e cíclica). O arquétipo aparece como substantificação dos schemes, conceito trazido de Jung, 

para a imagem primordial de caráter coletivo e inato e que ganham potência pelos símbolos. 

“Esse dinamismo antagonista das imagens vai possibilitar a compreensão das manifestações 

simbólicas de um povo, individuais ou coletivas, no decorrer da evolução das civilizações 

humanas (TURCHI, 2003, p. 37).  

Os regimes diurno e noturno são esboçados a partir das estruturas, que são “certos 

protocolos de representações imaginárias, bem definidos e relativamente estáveis, agrupados 

em torno de schemes originais” (DURAND apud PITTA, 2004). Assim, as estruturas heroicas 

dizem respeito ao Regime Diurno; e as estruturas místicas e sintéticas, ao Regime Noturno. 

Interessa-nos, aqui, especialmente as estruturas místicas, já que prevemos o lugar místico da 

intimidade evocado no parto filmado como espetáculo. 

No Regime Diurno, as estruturas sintéticas, a noção de potência combate a ameaça 

noturna, claridade que permite perceber a antítese. “Todo o sentido do regime diurno do 

imaginário é contra o semantismo da animalidade, das trevas e da queda, relacionadas ao 

tempo mortal” (TURCHI, 2003, p. 33). 

As estruturas místicas do Regime Noturno aparecem a vontade de união e gosto pela 

secreta intimidade, busca pela harmonia para que a angústia e a morte não tenham espaço. 
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Apresentam-se signos da conversão e do eufemismo. Os símbolos da inversão e da intimidade 

apresentam-se em quatro subestruturas básicas: antífrase, viscosidade, realismo sensorial e 

miniaturização das imagens.  

Nas estruturas sintéticas, a busca por dominar o tempo através da repetição de 

instantes temporais por duas categorias de símbolos: cíclicos e de progresso. Esforço de 

conciliar o desejo da eternidade com as instituições do devir através de quatro subestruturas: 

harmonização dos contrários, caráter dialético, coerência dos contrastes e hipotipose futura 

(intenção de domesticar o futuro pela imaginação). 

Discutindo a intimidade, através das estruturas místicas do regime noturno, o 

simbolismo se liga à maternidade, à Grande Mãe, à doadora da vida, que aproxima o ventre, 

berço e túmulo, nascimento e morte, morte e nascimento. Estas estruturas são regidas pela 

dominância digestiva de compreender que orienta os arquétipos do profundo, do íntimo e do 

escondido e as estruturas sintéticas já se desenvolvem para a imagem dos ritmos que 

perpetuam nos ciclos, nos retornos e nas mudanças que se estabelecem. 

Aproximando a discussão do parto filmado como espetáculo, vale pensarmos nos 

símbolos de intimidade, das estruturas místicas. A eufemização do regime diurno, agora, irá 

transformar o túmulo em local de repouso, retorno ao ventre materno, um isomorfismo entre 

sepulcro e berço, valorizando a morte, o suicídio, o sono e o sonho; igualmente, a caverna, a 

gruta, a casa, o sótão, a adega, o barco, o automóvel, o ovo, a concha, o vaso, a taça – refúgios 

íntimos, microcosmos do corpo humano e isomórficos ao ventre materno (GUIZZO, 2014). 

A intimidade secreta faz parte de um silêncio que a envolve e que se traduz pela 

pureza mediante o regime noturno e seus significados na origem e na ingenuidade 

predominantemente embutida através do corpo e de sua interioridade nos níveis de 

significação e consideração.  

Pensando no parto filmado, a face do misticismo que envolve o repouso e a 

divindade, a comunhão de simbolismos, exprimem a intimidade e sua potência, ligados à 

Grande Mãe e a figura feminina e de seu poder de fecundação. Os símbolos das grandes 

deusas, do feminino, “serão simultaneamente benéficas, protetoras do lar, doadoras de 

maternidade, mas, quando necessário, conservam uma sequela da feminilidade temível... a 

fantasia do Regime Noturno conservará da técnica polêmica a preocupação da couraça, a 

precaução da defesa e da ostentação” (DURAND, 2002, p. 200).  
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As atitudes imaginativas são desenhadas frente às faces do tempo, “consistindo em 

captar as forças vitais do devir, em exorcizar os ídolos mortíferos do Cronos, em transmuta-

los em talismãs benéficos e, por fim, em incorporar na inelutável mobilidade do tempo as 

seguras figuras de constantes, de ciclos que no próprio seio do devir parecem cumprir um 

desígnio eterno” (DURAND, 2002, p. 194). A tendência da eufemização é a de tornar os 

temores em simples medos eróticos e carnais, nos símbolos femininos, a representação da 

impureza feminina. A libido aparece, segundo Durand, como um “impulso fundamental onde 

se confundem desejo de eternidade e processo temporal”. Pode, assim, ligar-se às coisas 

agradáveis do tempo, nos quais seus aspectos feminino e materno são valorizados.  

A estrutura mística vem como uma necessidade de mistura e de união traduzida em 

intimidade e assimilação de partes que apresenta o arquétipo materno e vários simbolismos 

místicos que se traduzem através da imagem. O misticismo do regime noturno se encontra e 

se estabelece a partir da mãe terra e do arquétipo da Grande Mãe em sua disposição maternal 

que favorece a imagem como  simbolismo místico através da intimidade que o regime noturno 

conjuga no ato da descida e do recolhimento de buscar o abrigo e a proteção no acolhimento 

maternal. Durand (2002, p. 235) afirma que “em todas as épocas, portanto, e em todas as 

culturas os homens imaginaram uma Grande Mãe, uma mulher materna para a qual regressam 

os desejos da humanidade”. Sugere a análise através do imaginário manifesto na filmagem do 

parto e dos sujeitos envolvidos no processo em que a imagem vem desempenhar uma 

importante função de simbolização de uma prática sociocultural. Ganha, de certa forma, 

pregnância simbólica. A imagem da mãe inverte a valorização dos semblantes do tempo. É a 

vida se sobrepondo à morte. A mulher, central e isomorficamente, colocada como potência. 

O que nos interessa é o debate que envolve o lugar místico da intimidade no 

imaginário contemporâneo a partir do regime noturno e na imensidão de imagens que se 

propagam ou se cristalizam através da filmagem do parto. O parto como espetáculo, possível 

pela disposição das tecnologias do imaginário, é uma prática social atualizada, mas que 

apresenta um certo isomorfismo de uma constelação de imagens-símbolos   

No espaço privado que arremessamos nossa vontade de pesquisa, o território em que 

transcorre a intimidade e que por ocasião e historicidade deveria requerer silêncio, passa a 

desenvolver na contemporaneidade um espaço de âmbito público em que a privacidade e a 

intimidade são condições estabelecidas para que se possa produzir através do parto filmado 

uma própria subjetividade mediada pelos modos de vida exibidos no mundo contemporâneo 
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em constante abertura a uma invasão da intimidade e de uma exposição voluntária e de 

visibilidade nos aspectos da vida que antes predominava a intimidade. 

O lugar místico da intimidade no imaginário contemporâneo revela-se através do 

espaço privado em uma crise de exposição da intimidade e de uma intensa visibilidade e de 

exibição ordinária da vida humana impulsionada pelos regimes do imaginário criados e 

recriados de maneira em que somos e estamos no mundo e que faz da intimidade do outro por 

meio da exibição e de assuntos da vida privada dos sujeitos a construção de um debate em que 

se possa construir uma ideia baseada no regime místico em que envolve todo o processo já 

apresentado mediante ao arquétipo materno e os vários simbolismos místicos criados e  

traduzidos através da imagem e da filmagem do parto e de sua potência imaginária nos 

regimes estabelecidos pela contemporaneidade.  
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Resumo 
Durante dois anos foram entrevistadas cinquenta travestis no intuito de rastrear o imaginário 
do afeto romântico em sua relação com o sonho de constituir uma família. A relação dos 
movimentos gays com as travestis revela que aqueles que não se encaixam nas categorias 
tradicionais de gênero, como os gays, muitas vezes são flagrados em atitudes machistas. As 
distância entre um homossexual e um típico homofóbico pode não ser tão grande assim. A 
superação das distâncias entre o afeto romântico (encantado) e a crueldade das ruas e do 
estigma social (desencantado) é chamada de pós-romântica. 
Palavras-chaves: imaginário; travestis; romantismo; vida cotidiana; amor. 
 

Abstract 
For two years fifty transvestites were interviewed in order to trace the imagery of romantic 
affection in their relationship with the dream of having a family. The list of gay movements 
with transvestites reveals that those who do not fit into traditional gender categories, such as 
gays, are often caught in male-chauvinist attitudes. The distances between a homosexual and a 
typical homophobic may not be as big. The overcoming of distances between the romantic 
affection (delighted) and the cruelty of streets and social stigma (disenchanted) is called post-
Romantic. 
Key words: imaginary; transvestites; romanticism; everyday life; love. 
 

 

O imaginário é um sistema-poema (simultaneamente experiência/vivência 

transcultural e transcomunicacional nas imagens-ideias) que só pode ser acessado através do 

próprio imaginário ou do pensamento simbólico, ou da interpretação desse pensamento.3 Ele 

revela os aspectos profundos da realidade, desafiando sempre qualquer outro meio de 

conhecimento (seja ele sensível, emocional, intelectual ou racional). As imagens, os símbolos 

                                                 
1 gustavocastroesilva@gmail.com 
2 victorstoimenoff@gmail.com 
3  Cf. CASTRO, Gustavo de. (Org.). Mìdia e Imaginário. São Paulo: Ed. Annablume, 2012. 
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e mitos não são apenas criações aleatórias da psique, sustentam/envolvem/dominam também 

nosso sistema de autoenganos e auto-revelações – definem até mesmo aquilo que entendemos 

por consciência do real. 

Veremos aqui que nem sempre o imaginário do amor romântico4 e o da abjeção se 

excluem. Eles se aproximam e aparecem na relação arquetípica do contraste puro x impuro 

(visto comumente no tratamento do sentimento marital como afeto de pureza e na traição 

como de impureza) ou da relação homem x mulher como “normal” e naquilo que está fora 

desta norma como desvio. O imaginário do que fica à sombra, fora, abaixo, sob o tapete ou do 

que é apagado, daqueles que estão à margem, os condenados da terra, os excluídos da terra de 

todas as espécies, revela que o puro e o impuro são arquétipos determinantes em nosso 

entendimento de mundo. O tema da bipolaridade residual – poluição e limpeza, poder de 

destruição e poder de renovação, resto e recomeço – pode ser encontrado nas mitologias e 

religiões. Temos a representação do resto após o dilúvio, que vem na forma de serpente e 

garante o renascimento. Os restos oferecidos a partir dos sacrifícios, em diversas religiões, são 

formas de restituição e harmonização com forças cósmicas. “Sobre o resto são baseados o 

nome e a forma, sobre o resto está a base do mundo. O outro e o não outro, todos os dois estão 

no resto, a morte, o vigor” (KRISTEVA, 1980, p. 91). 

Em seu ensaio sobre a abjeção, Kristeva mostra que a ambivalência marca esta 

questão. Em Powers of Horror: A Essay on abjection (1980), Kristeva diz que não nos 

livramos jamais totalmente da sujeira. Ela sempre volta mais cedo ou mais tarde como em um 

ciclo em movimento que vai da rejeição e exclusão no domínio do oculto, passando por 

diversas formas de resistência e sobrevivência, voltando inevitavelmente, dotada agora de 

uma força vital recrudescente. Isso se verifica para os dejetos naturais, que se recompõe como 

húmus ao solo, se verifica com os dejetos industriais de que buscamos nos desfazer, e se 

estende para a sujeira social e espiritual. A este movimento cíclico inevitável da sujeira social 

que retorna constantemente nomeamos Circulação.  

                                                 
4 Entendemos amor romântico aqui como o afeto circunscrito inicialmente nas últimas décadas do século 

XVIII e retomado no século XX pela indústria (de grande público e) de entretenimento, sobretudo no 
folhetim, no cinema e na telenovela. Como modelo social de relacionamento sustenta-se sobre 
pilares/premissas/promessas: “sofrer de amor”; “paixão arrebatadora”; “amor sonhado/realizado”; “a cara 
metade”; “o príncipe encantado”; “a fidelidade”; “o casamento”; “só a morte separa”. Mediante o cinema, no 
século XX, surgem outros pilares/premissas/promessas: “sexo voraz”; “o erotismo”; “o sensual quase 
vulgar”; “o belo rosto”, o “beijo na boca”, assim como outras partes do corpo, como bunda e seios, ganham 
importância. 
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 A noção de circulação busca corrigir o fato de que as coisas são apreendidas em uma 

parte reduzida do seu trajeto, a compreensão do circuito efetuado pelas coisas é complexa e 

dificilmente é alcançada. Em geral, as coisas só são apreendidas por um momento e se perdem 

no caudal do seu curso. A circulação é uma noção que comporta várias possibilidades e 

muitas variantes, pois é a noção de circularidade aberta5 que está em jogo, na forma de uma 

espiral. Na mitologia africana há uma divindade da forma circular, que é também a divindade 

doconsumo no mercado, das trocas e da circulação: Exu Akesan. É ele que garante a 

circulação entre as diferentes esferas da existência. Mas esta divindade não é apenas exterior 

ao homem, faz parte dele. Desta forma, todo indivíduo conhece e experimenta a manifestação 

íntima desta divindade que rege a circulação de todos os fluxos vitais no corpo e preside o 

movimento. É quando o chamamos então de Exu Bará, o rei do corpo. 

A palavra abjeto por sua vez deriva de ab jectum (para fora), impulso de extração. 

Jogar para fora é uma atitude do corpo. Suamos, espirramos, urinamos, defecamos, o corpo, 

essa bomba de carne e emoção, suga como esponja por um lado e, por outro, expele como 

jorro. Esse pathos formal do corpo faz crer falsamente que aquilo de expelimos “de dentro” 

possui caráter abjeto. O que vem para fora, seja fétido ou não, causa sempre algum tipo de 

incômodo e desconforto. A isso podemos também chamar de ex-pressão.  

 No cinema, a atração pela imagem do abjeto (babas, sangue menstrual, vômito, lixo e 

outros tipos de substâncias asquerosas) é recorrente na produção artística. Esses 

procedimentos delineiam um tipo de relação de polêmica com o espectador, sustentada por 

inspiração em Brecht, Artaud, Pasolini e Buñel, e numa releitura da “estética da fome” de 

Glauber Rocha. 

Identificamos neste artigo que o imaginário da pureza e da impureza se cruza com o 

imaginário do amor puro e do romantismo televisivo a partir da relação dos travestis com o 

tema da circulação dos afetos. No cenário brasiliense, a abjeção aparece como paisagem 

simbólica significativa das restrições enfrentadas pelas “travestis” e “transexuais” do Setor 

Comercial Sul. Espaço de intensa circulação e movimento durante o dia, e por isso opressor 

para pessoas não identificadas com as construções sociais tradicionais de sexo e gênero, e que 

                                                 
5  Em biologia chama-se “circulação aberta” quando o líquido bombeado pelo coração periodicamente 
abandona os vasos e cai em lacunas corporais. Nessas cavidades, as trocas de substâncias entre o líquido e as 
células são lentas. Vagarosamente, o líquido retorna para o coração, que novamente o bombeias para os tecidos. 
Esse sistema é encontrado entre os artrópodes e na maioria dos moluscos. A lentidão de transporte de materiais 
é fator limitante ao tamanho dos animais. Além disso, por se tratar de um sistema aberto, a pressão não é grande, 
suficiente apenas para o sangue alcançar pequenas distâncias. 
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são vítimas de estigmatização e discriminação. Este tipo de “espaços abjetos” é muito comum 

nos grandes centros urbanos e transformam-se, à noite, no ambiente de trabalho das travestis 

(e também de algumas transexuais), que recorrem à prostituição como forma de 

sobrevivência. 

Travestis são comumente associadas à noite e à prostituição e representadas desta 

maneira em produções midiáticas.  É notório o estranhamento que ainda causam ao transitar 

por espaços onde inexistem no imaginário do senso-comum,  como shopping-centers e 

restaurantes. Como afirma Luma (nome fictício), uma travesti que largou as ruas 

para trabalhar em um salão de beleza, a vida de uma "trava" seria previsível, com prazo de 

validade inescapável. “Um enredo de novela já escrito, travesti não dura muito, morre logo”. 

O fato é que a própria Luma, em momento subsequente, tenha se declarado exceção à regra:  

  

Lugar de travesti é de noite e não no shopping e mãos dadas com 
o namorado. Não adianta esta história de bandeira se eu não posso nem 
andar de ônibus sem ser olhada como um ET. Mas eu já consegui, tive um 
namoro... tem essa novela (Império) cheia de bicha. Mas até isso na novela é 
mais fácil... 
 

O relato inicialmente sugeriria que Luma estaria resignada, tomando para si o lugar 

que lhe é socialmente imposto, uma primeira impressão que se mostra logo enganosa: 

 

Eu sou romântica, eu acho...  Eu não nasci pra ser sozinha, se aconteceu uma 
vez, eu posso ter de novo, não é? Tudo o que eu queria era ser amada. Pra 
travesti é muito difícil, só tem cara problemático atrás da gente, nada de 
príncipe de cinema, tá mais pra Cidade Alerta.  

  
Esta conversa deu-se logo depois de uma briga na rua e do término de seu 

relacionamento com um militar, que, segundo ela, fora o “grande amor” da sua vida. Apesar 

de carregar a marca de sua transformação física como um estigma, um relacionamento de um 

ano e meio, relativamente estável, pôde encontrar lugar no aparentemente mais improvável 

dos contextos: a vida de Luma. Segundo as palavras da entrevistada, “parecia coisa de filme, 

ele abria a porta do carro, dizia que eu era linda. Depois que começou a azedar, ele tinha 

vergonha de mim”. Obviamente que o determinismo derivado do pensamento tradicional 

acerca da sexualidade e das identidades a partir dela pressupostas não está superado. Richard 

Parker (1991) afirma que: “estamos todos familiarizados com a lógica cultural desse sistema 

tradicional de significados sexuais”. 
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Sabe-se que, como imperativos simbólicos tradicionais, constam a reprodução, a 

passividade sexual da figura feminina e a satisfação das necessidades dos homens, portadores 

de “instintos” a serem satisfeitos. Tais características, o caráter claramente utilitário e 

pragmático atribuído ao sexo neste pensamento dito tradicional, contribui para a organização 

de nossas experiências contemporâneas. Sendo assim, relações entre indivíduos homossexuais 

e entre travestis e homens podem não diferir muito das relações de um típico casal 

heterossexual, retratadas cotidianamente nos meios de comunicação tais como novelas e 

filmes para o grande público. 

O trabalho na rua muitas vezes impõe às travestis que se comportem de forma caricata, 

representando papéis que correspondam às expectativas que recaem sobre elas. O binarismo 

está implícito nas formas com que concebemos o mundo.  

O surgimento da categoria homossexual, do termo mais especificamente, é novo; 

consequência da noção de orientação sexual como um critério conferidor de identidade. 

Contudo, um lembrete importante feito por Michel Maffesoli em seu No Fundo das 

Aparências (1996) sugere que a dicotomia abrupta entre tradição e modernidade é também um 

projeto. O positivismo decretou a objetividade como o antídoto para o passado supostamente 

dominado pelo obscurantismo e assim negou a dimensão sensível. Urge não considerar a 

razão e o imaginário (ou sensível) como totalmente antagônicos. A emoção e o frívolo devem 

ser elevados à condição de objetos privilegiados de análise das relações sociais. 

O desenvolvimento do imaginário e das representações de gênero no senso comum 

não é um processo de rupturas drásticas. Imagens-ideias como passividade e atividade 

coexistem ao lado da normalidade (puro) e anormalidade (impuro) e, mais modernamente, 

orientação sexual. Todos estes imaginários e práticas ao mesmo tempo compõem o quadro 

conceitual por meio do qual orientamos nosso pensamento a respeito da prática da 

sexualidade. Muitas vezes se torna difícil distinguir o que é tradicional daquilo que chamamos 

de moderno. Muitas mulheres, por exemplo, buscam a concepção moderna de igualdade nas 

suas relações afetivas de maneira consciente, mas, inconscientemente ou não, reificam muitos 

imaginários/discursos/valores comumente associados ao mundo tradicional e opressivo. É 

preciso lembrar que esses imaginários/discursos/valores hegemônicos referentes aos 

diferentes gêneros, sua hierarquia e expectativas naturais, não desaparecem, antes se fundem 

aos discursos tipicamente modernos, continuando a fazer parte deles. “As convicções mais 

seguras avizinham-se sem muitos choques de seus opostos, e as prescrições mais rígidas 
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devem se acomodar a uma multiplicidade de transgressões, que nem são mais sentidas como 

tais por aqueles que as praticam.” (MAFFESOLI: 1996, p. 17) 

A crítica de Bendix (1996) a respeito da nossa distinção quase naturalizada de tradição 

e modernidade como mutuamente excludentes é um bom exemplo de exercício que pode 

trazer à tona as contradições confluentes nos imaginários sobre comportamento e identidade. 

Vários exemplos de confluência de estruturas tradicionais e modernas na ideia de gênero 

presentes em discursos com pretensões científicas podem ser atestados. Pode-se observar sem 

grande esforço que padrões de comportamento e pensamento surgidos num mundo de 

categorias binárias, parecem persistir revelando que ideias aparentemente contraditórias 

podem, lado a lado, fazer parte do imaginário que o indivíduo compartilha a respeito de si 

mesmo, da sua própria condição e do exercício da sua sexualidade/afetividade. Bendix (1996) 

e Maffesoli (1996) se aproximam quando criticam a separação entre razão e sensibilidade, 

atribuídas comumente ao mundo moderno e tradicional respectivamente. 

 
Em poucas palavras, isto significa prestar atenção ao que, de um modo 
espantoso, levando em conta as diversas imposições sociais, equivale dizer 
sim, apesar de tudo, “a vida”. E isso não em função de qualquer otimismo de 
privilegiado. Mas considerando o sólido vitalismo social que, mesmo através 
das mais duras condições de vida, não deixa de se afirmar, mesmo que seja 
na forma da duplicidade. (MAFFESOLI, 1996, pág. 11)  

 

Enxergar-se como um objeto de afeto e não só como objeto de desejo é tarefa difícil e, 

por vezes, penosa para as travestis entrevistadas no curso desta pesquisa. A maioria dos 

relatos sugere, inicialmente, uma resignação decidida; resignação esta que se mostra 

superficial quando confrontada com a rotina de resistência e as confissões derivadas da 

relação de confiança estabelecida durante o campo. O trabalho na rua mostra, nestes 

momentos, toda a sua vitalidade. Por meio de um trabalho contínuo, observações constantes 

e eliminação dos possíveis exotismos que podem saltar aos olhos, a real inserção no mundo de 

outrem revela muito mais do que ousaríamos supor inicialmente.  

A travesti não está na propaganda de margarina, nem o casal gay. Importa saber, 

contudo, se a aludida propaganda de “padrão família” não se encontra introjetada (imaginada) 

nos gays ou travestis. Ou seja, se o modelo de família retratado no imaginário da publicidade, 

novelas, filmes, etc., não figura entre os elementos de felicidade que permeiam os sonhos 

daqueles que são colocados à margem da normalidade. O romantismo e o sonho de constituir 

uma família possuem um apelo inclusive para aqueles que seriam rechaçados destes desejos. 
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Cabe outra questão pertinente: quantos homossexuais e mesmos travestis e transexuais são 

flagrados em atitudes misóginas típicas de um heterossexual? Muitas transexuais se queixam 

inclusive de integrantes de grupos feministas que não as consideram mulheres. Afinal, 

estamos, obviamente, submetidos a uma reificação cotidiana desses valores. Não queremos 

dizer que os heterossexuais também não sejam oprimidos por esse imaginário de normas e 

compulsões. A dominação masculina tornou-se um fardo também para aqueles que seriam os 

seus beneficiários.  

Relatos de gays assassinados em banheiros, apunhalados em chuveiros são um forte 

exemplo da associação quase natural das práticas homossexuais à clandestinidade, ao 

submundo da sujeira e da perversão. A lógica cultural tradicional do machismo e a questão da 

honra que a acompanha estão de tal forma implicitamente entendidos que muitas vezes 

escapam a uma análise consciente. Neste sentido, a distância entre um homossexual e um 

típico homofóbico não é tão grande assim. Às vezes eles podem ser a mesma pessoa. Homens 

casados com adesivos religiosos em seus carros, mulheres, pessoas que são retratadas como 

não desviantes, foram vistos, no curso desta pesquisa, frequentando o Setor Comercial Sul em 

busca de travestis para satisfazer desejos inconfessos. 

É importante ressaltar que os imaginários e as práticas decorrentes desses imaginários 

são, em muitos casos, criadas a partir das categorias fielmente representadas e teatralizadas, 

influenciando e sendo influenciadas pela sua própria representação. Certos modos de inserção 

do sujeito no mundo são legitimados quando submetidos a alguma representação. A partir do 

momento em que se está vivendo (imaginalmente) sob determinada categoria suas ações são 

em larga medida condicionadas por ela. Não agir de forma tipicamente feminina ou masculina 

pode representar grande sofrimento, pois as expectativas sob as quais estes indivíduos 

conduzem a sua vida são altamente coercitivas, essa coerção pode inclusive manifestar-se na 

forma aparente de consenso compartilhado pelos próprios indivíduos submetidos à coerção. 

A verdadeira rotina das travestis, principalmente a diurna, é desconhecida e sequer 

imaginada pela maior parte das pessoas. Mas a casa (o “lar”) aparece como espaço simbólico 

privilegiado, por representar, quase sempre, a única paisagem acessível durante o dia. É neste 

cenário que transexuais, transgêneros e travestis aparecem mais distantes dos estigmas e 

imagens preconceituosas que lhes são imputados. A representação política é admitida por 

lésbicas, gays, transgêneros, transexuais e travestis como importante, contudo categorizações 

a partir do critério orientação sexual, como afirmam representantes destes grupos, são muito 
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gerais e, por conseguinte, enganosas no caso das travestis. Não se trata de orientação sexual, 

como num caso de um gay masculino, por exemplo. As identidades de gênero não são 

estabelecidas em função da orientação sexual primordialmente.  

Como Afirma Jurandir Costa filho6, a homogeneidade por muitos atribuída à 

homossexualidade só existe como criação do preconceito. As diferenças dentro da categoria 

gay são tão diversas que o apelo à identidade estável do homossexual acaba por desconsiderar 

algumas particularidades muito importantes para os indivíduos retratados e que são vistos 

pelo preconceito como um bloco homogêneo. 

 Não é possível falar numa única realidade sexual. Mais adequado a nossa proposta 

seria falar de um imaginário concreto de múltiplas realidades que compartilham de um 

discurso de busca de direitos, e que muitas vezes só possuem real interseção uns na vida dos 

outros quando do momento da militância. A palavra comunidade, segundo Bauman (2005.)1, 

sugere a segurança de um nós, um grupo que possua contornos nítidos, ao menos 

suficientemente para que se tenha uma ideia de segurança. Nas sociedades complexas, as 

fronteiras que dariam os contornos das comunidades estáveis são ambivalentes e em larga 

medida uma espécie de ideal a ser alcançado. Na realidade podem constituir não mais que 

idealizações/imaginações de um passado imemorial. 

No interior dos movimentos sociais, que estão no turbilhão deste processo de 

visibilidade e luta por direitos humanos, é fácil perceber a reprodução de preconceitos contra 

lésbicas, homossexuais menos viris e travestis.  A representação política busca estender 

visibilidade e consequentemente legitimidade à existência de grupos, práticas e discursos. 

Entretanto, é imprescindível a noção de que esta visibilidade se dá por meio de uma 

“linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro” (Butler 2003). A 

incompatibilidade das travestis e transexuais com a organização do sexo, gênero e desejo1 

produz um estranhamento que repercute em exclusão pura e simples. O corriqueiro ato de 

adentrar um banheiro pode ser uma experiência extremamente opressora e isso pode se dar 

dentro de lugares ditos abertos às diferenças. 

Praticamente impossibilitadas de conseguir empregos socialmente “respeitáveis”, as 

travestis e transexuais que transgridem e desafiam as construções sociais de gênero, têm suas 

possibilidades profissionais restritas a um reduzido universo de atividades, como trabalhos em 

salões de beleza e a prática da prostituição. Em nossa investigação nos deparamos com a 
                                                 
6 COSTA, Jurandir Freire. “A inocência e o vício: Estudos sobre homoerotismo. Rio de Janeiro, Graal, 
1979. 
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observação feita por uma travesti, sobre o fato de que “se ela fosse ao menos gay”, poderia ser 

apresentada para a família do namorado como amigo. Essa observação é um emblema das 

restrições cotidianas que sofrem os travestis.  

A liberdade de trânsito entre múltiplas identidades é, com certeza, um ideal muito forte 

em nossos tempos de individualismo exacerbado. Mesmo que a menção incessante, e muitas 

vezes exclusiva, à sexualidade quando um gay é definido por terceiros pareça opressiva, como 

de fato é, existem situações muito mais cruéis do ponto de vista dos direitos humanos 

elementares. Um gay ou uma lésbica de classe média ou de altíssimo poder aquisitivo possui 

bom trânsito em um número grande de instituições das mais variadas, contudo, travestis e 

transexuais praticamente inexistem em filas de cinema, igrejas, caixas de supermercado, etc. 

No filme Transamérica, de Duncan Tucker (2005), a personagem Bree Osborne, uma mulher 

transexual, questiona em determinado momento: “só porque sou o que sou não tenho o direito 

de pertencer a uma igreja?” 

O direito à tão celebrada individualidade possui contornos nítidos quando percebemos 

que uma travesti - para o senso comum - encarna uma figura, misto de curiosidade e repúdio, 

com possibilidades de circulação muito restritas e vista como um ente generizado. Para 

grande parte das pessoas e instituições, em suas práxis cotidianas, travestis e transexuais são 

“travecos” e nada mais. Seres abjetos e marginais por excelência, objeto de descaso do Estado 

e da Justiça. Provavelmente um rapaz gay receberia melhor tratamento em um pronto socorro 

– lugar apontado como humilhante pelas travestis – do que um “traveco”, termo que cerceia 

grande parte das possibilidades de trânsito dos sujeitos abrigados em seu interior de uma 

categoria vista por muitos como um bloco homogêneo. 

 Casar-se e constituir uma família não é um ideal esgotado ou desaparecido. Dentro dos 

movimentos LGBTT, o direito à união civil é visto como uma conquista. Um fato libertador, 

uma vez que tira a relação entre dois homens ou mulheres de um não lugar. Diversas travestis 

entrevistadas revelaram que desejavam encontrar seu “príncipe”, o que denota a força do 

imaginário romântico em um meio considerado abjeto. Algumas entrevistadas inclusive 

disseram que “as gays” são cada dia mais aceitas em contraste com as travestis, que estariam 

em clara desvantagem com relação àqueles e as lésbicas na conquista de direitos. O fato é que 

a expressão “namorado de travesti” está longe de conter o romantismo que o termo namoro 

evoca. Nas ruas, o termo refere-se a homens, em sua maioria michês, que são sustentados 

pelas travestis de maneira quase extorsiva. É comum, segundo travestis entrevistadas, que 
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estes relacionamentos levem a agressões físicas e assassinatos. ”Namorado de travesti é chave 

de cadeia. Não tem nada de romântico...na verdade, quando falam namorado de travesti quer 

dizer um michê sustentado. Eles não colocam nunca dinheiro em casa não”(Fernanda). 

 
Muitas travestis afirmam que seus companheiros agem muitas vezes como cafetões e 

não oferecem nada além de ameaças regulares quando elas não “rendem bem na rua.” No 

contexto de disputas na rua existem conflitos entre mulheres e travestis. Muitas dessas 

mulheres prostitutas parecem repetir com as travestis estratégias de opressão tipicamente 

masculinas. “A naturalização do feminino e do masculino fica clara na seguinte fala 

relatada:A polícia transa com as prostitutas de graça em troca de proteção. Uma vez me 

pegaram. Como eu sou linda, não perceberam que eu não era mulher. Já iam me liberando 

quando umas mulheres gritaram: “bate, pode bater que é homem”!”. (Ângela) 

 Muitas profissionais do sexo que trabalham no Setor Hoteleiro Sul encaram com 

naturalidade a presença das travestis que, majoritariamente, permanecem no Setor Comercial 

Sul. É óbvio que, como as áreas são muito próximas, muitas vezes acabam havendo disputas 

entre mulheres e travestis. “Dizem que vida de puta é difícil, mas vida de puta e travesti é 

muito pior. É raro um cliente que se apaixone pela agente (sic) e tire agente da rua. Sonhar 

com príncipe agente sonha, mas falta príncipe e sobra maricona”. (Ângela) 

 Maricona é um termo utilizado pelas travestis para denominar os clientes que 

frequentam as ruas do Setor Comercial Sul. O termo denota uma espécie de desprezo por 

aqueles que pagam por seus serviços. É muito comum ouvi-las gritar para os ocupantes dos 

carros que rondam o Setor Comercial Sul: maricona!!! Em tempos em que se discute Estatuto 

da Família na Câmara dos Deputados e do recrudescimento da disputa entre lideranças LGBT 

e a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, fica claro que o imaginário familiar ainda 

constitui um ideal. Os diferentes arranjos familiares ainda carecem de reconhecimento para 

boa parte da classe política e da população brasileira. Neste contexto o imaginário do amor 

romântico não é somente negado às travestis mas visto como algo genuinamente feminino, 

estabelecendo assim uma continuidade naturalizada entre o sexo biológico e o gênero. 

 Muitas travestis e transexuais relatam o dilema criado em torno das cirurgias de 

transgenatalização. Possuir uma vagina tornaria as transexuais mais mulheres para boa parte 

da sociedade, embora muitas travestis e transexuais entrevistadas relatem ter desistido do 

procedimento “pela falta de prazer” decorrente da cirurgia. No filme Transamérica, a 

personagem faz um longo percurso até ter seu desejo realizado: a cirurgia que a tornaria uma 
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mulher completa. O pênis para ela causava incômodo e nojo. Contudo, é enganosa a diferença 

que existe no imaginário recorrente de que a diferença entre transexual e travesti se daria em 

função da última ser “operada”. Uma mulher “concreta” certamente não possui pênis, mas 

este critério mostra mais uma vez a força do compartilhamento das categorias da sociedade 

abrangente entre aqueles que destoariam do senso comum. Relatos de transexuais 

arrependidas da cirurgia mostram que a ideia de mulher rei ficada pela construção tradicional 

de gênero possui uma grande força entre transexuais e travestis.  

Cris, uma travesti de 55 anos, que largou a rua e se diz aposentada, afirma que nunca 

teve vontade de fazer a cirurgia, embora se considere “mais feminina que muita mulher”: 

 
Eu trabalhei na rua por muito tempo. Sobrevivi aos anos oitenta. A maioria 
das minhas amigas morreu de AIDS ou de pancada. Acho que nem todo 
mundo tem que aceitar não. Essas bichas hoje querem muitos direitos. As 
travestis da rua querem ser aceitas como mulheres. Besteira! Elas podem se 
sentir o que quiserem, mas um cara sadio, que gosta de mulher, não vai 
querer uma de nós. Até parece. Nunca vi...(Cris) 

 

Cris mostra aqui o defendemos no início desta pesquisa, que nem sempre o imaginário 

da abjeção e da pureza se opõem, ao explicitar que “um cara sadio” (imaginário da pureza) 

não pode “querer uma de nós” (imaginário da abjeção). Do mesmo modo, Cris aproxima-se 

do imaginário/domínio masculino, conservador, quase homofóbico, reiterando a 

impossibilidade das “bichas” terem seus direitos reconhecidos. Questionar a 

materialidade/não-materilidade do sexo e do corpo ou “o que seria natural” não é o caminho. 

Oportuno seria discutir como se dá o processo de contínua reiteração e rejeição que cria e 

recria a própria materialidade ou que seria considerado normal (romântico) ou natural (puro). 

Todos, em níveis diferenciados, possuem inteligibilidade e, consequentemente, direitos 

efetivos dentro do sistema de conceitualização tradicional acerca da sexualidade e da 

identidade de gênero. Os sonhos, os desejos e as aspirações são compartilhados e, por isso, 

podem exercer um caráter altamente coercitivo. 

Ao mesmo tempo em que o desejo de encontrar um grande amor, um príncipe 

encantado possui um apelo inegável entre as travestis entrevistadas, sua naturalização como 

“sonho tipicamente feminino” e consequentemente exclusivo das mulheres, parece produzir 

uma autointerdição, a consciência de sua impossibilidade entre as próprias travestis: ”Querer 

não é poder. Isso eu aprendi bem cedo, quando fui expulsa de casa. Eu posso querer ser 
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normal, isso não quer dizer que eu seja. Assim como eu posso querer um marido bom, mas 

não vou ter. Isso é coisa pra mulher”. (Cris) 

O abjeto e o desejo, ou o desejo pelo abjeto aparecem em diversos relatos de travestis 

a respeito de seus clientes. Ao mesmo tempo em que as travas revelam repúdio e abjeção por 

eles, os clientes também constam como portadores da ambivalência do desejo pelo abjeto. Ao 

mesmo tempo em que as travas revelam repúdio pelos clientes, vemos a porta entreaberta do 

desejo, revelando a possibilidade de um encontro familiar, definitivo, especial, como no 

cinema e na novela. Considerar-se impuro e ao mesmo tempo digno de uma vida imaculada 

pelo amor romântico não são comportamentos mutuamente excludentes, antes se fundem 

numa espiral que revela a complexidade da experiência humana.  

Esta ambivalência e aparente contradição7 revela a nosso ver um romantismo de outro 

tipo, próximo do que devemos chamar aqui de imaginário8 pós-romântico, ou seja, uma vida 

cotidiana habitada/sustentada/dominada nas imagens-ideias da felicidade possível. Neste tipo 

de imaginário a experiência estética é fundamental pois é ela que mescla encanto-desencanto-

re-encanto. A práxis cotidiana assim altera o modelo estanque e classificador dos afetos 

novelescos, revelando novos modelos, outros modos de “habitar” o romantismo, agora em 

parceria com a crueldade, a violência e a abjeção. A vida em seu fluxo cotidiano é capaz de se 

sustentar sob a mesma escala de valores, contradições aparentemente irreconciliáveis, como o 

ódio, a negação, o amor e a afirmação.   

Se o romantismo (clássico) designava um estado de espírito e visão de mundo 

centrados no indivíduo, na felicidade pessoal, no voltar-se para si mesmo, participando do 

drama humano (trágicos, utópicos, idealistas, escapistas), amor marcado pelo iluminismo e 

pela razão, portanto, pela ideia de objetividade, vemos aqui um romantismo mantido pela 

espiral/circularidade (aberta) em que o sonho e o desejo (encanto) se mesclam à crueldade, à 

aceitação da solidão e a violência de uma vida à margem. Este pós-romantismo assume os 

ensinamentos da ‘escola’ do desespero9. 

                                                 
7  Necessária como substrato do imaginário de amor próprio, aquele sustentado pela literatura de auto-ajuda e 

pelo desejo de felicidade. 
 
8  Complexo trinitário que exemplifica a dinâmica de formação do imaginário e de sua influência sobre a vida 

dita real. Esse complexo seria composto de psicosfera, sociosfera e noosfera. (Cf. Morin, E. O Método 4 – As 
ideias. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2004. 

 
9   Chamamos de “escola do desespero” àqueles autores que enfrentaram o tema, mesmo sem estarem 
reunidos em uma escola propriamente dita. São eles: Diógenes Xxxxxxx, Empédocles de Agrigento, Sigmund 
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O termo romântico refere-se ao movimento estético, ou seja, à tendência idealista ou 

poética que carece de sentido objetivo. Mas vemos que esta definição também carece de 

sentido objetivo, já que a ambivalência do termo nos revela que ele não se restringe a isso. 

Octavio Paz10 também encontrou, por outros meios, esta diferença na concepção de amor ao 

analisar as diferenças entre o oriente e o ocidente. No ocidente, diz ele, o amor é filho do 

sentimento poético e da filosofia, é pensado primeiramente por Homero, Empédocles e 

Platão, enquanto que no oriente o amor foi vivido e pensado dentro dos limites da religião, 

sendo uma confirmação dos ensinamentos do Taoismo e do Budismo.  

No oriente, o amor é um destino imposto desde o passado. Mais exatamente, é um 

karma ou o resultado de nossas vidas anteriores que, no presente, visam de alguma forma 

ajustarem-se. No ocidente, o amor é um destino livremente escolhido e, por mais que haja a 

influência da predestinação, há, na concepção ocidental de amor, a ideia de autonomia e 

escolha. Nas duas tradições, contudo, o amor possui valor de culto, sendo que tanto a 

literatura ocidental como a mística oriental são narrados como uma escola de desenganos, 

destino, busca da felicidade e como caminho de ascensão até a beleza. O ponto de interseção 

na noção de amor no oriente e no ocidente aparece justamente neste nó entre destino imposto 

e liberdade.  

As travestis assumem abertamente seu destino (seja cruel, trágico, abjeto) sem abrir 

mão da liberdade (de sonhos, escolhas, reencantamentos). Erroneamente o imaginário sempre 

foi visto como o contrário da realidade, em certa medida, o imaginário não trata da realidade, 

mas, dos seus níveis: as travestis nos ajudam a revelar as várias máscaras da realidade e, neste 

sentido, não se opõem ao real, mas o complementam, criticam, consumam e realimentam. 

Assim apreendemos a partir delas aquilo que chamamos acima de imaginário pós-romântico. 
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Resumo 
Este artigo investiga o processo de produção de imagens – a imaginação – nos ambientes de 
videochat, especialmente naqueles que utilizam um sistema randômico (sites como 
Chatroulette e Omegle). A partir do pensamento de Flusser, são traçadas duas linhas de 
investigação. A primeira enfrenta o problema da técnica: como as imagens são codificadas e 
decodificadas. A segunda discute o transporte das imagens, na diferenciação dos métodos 
discursivo e dialógico de comunicação. Como conclusão, convergimos essas duas linhas e 
propomos que o videochat é formado por uma imaginação técnica e dialógica, utilizada para 
produzir presença e possibilitar a formação de relacionamentos entre pessoas distantes e 
desconhecidas. 
Palavras-chave: imaginação; imagem; técnica; diálogo; videochat. 
 
Abstract 
This paper investigates the images production process – the imagination – in videochat 
environments, especially those that uses a randomized system (sites like Chatroulette and 
Omegle). From the thought of Flusser, we draw two lines of investigation. The first one faces 
the technical problem: how images are encoded and decoded. The second one discusses 
transportation of images, differentiating the discursive and the dialogical methods of 
communication. In conclusion, we converge these two lines and propose that the videochat is 
formed by a technical and dialogical imagination, used to produce presence and enable the 
formation of relationships between people that are distant and are strangers. 
Key words: imagination; image; technique; dialogue; videochat.  
 
 

Introdução 

O presente artigo faz parte da nossa pesquisa de doutorado2, em que investigamos as 

imagens audiovisuais produzidas nos ambientes de videochat3 que operam com sistema 

                                                 
1 alefdamasceno@gmail.com. 
 
2 Pesquisa em andamento, iniciada em 2012 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Cultura e Significação. Ela tem financiamento da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com as bolsas Capes/DS e Capes/PDSE. 
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randômico. O videochat é um serviço on-line, que utiliza as imagens para mediar relações 

entre pessoas geograficamente distantes: usuários trocam sinais de vídeo a partir de 

dispositivos com acesso à internet. O sistema randômico, por sua vez, não permite ao usuário 

a escolha do parceiro de interação e forma pares segundo uma lei de azar imposta pelo 

software. Trabalhamos na pesquisa com os dois sites mais populares que oferecem esse 

serviço: o Chatroulette4 e o Omegle5. Contudo, embora as nossas reflexões tenham sido 

talhadas sobre a experiência com estes dois objetos empíricos, o foco do artigo, que 

esmiuçamos nos parágrafos seguintes, nos permite uma discussão mais abrangente: 

entendemos, assim, que as contribuições aqui oferecidas se aplicam a imagens produzidas nos 

mais variados ambientes de videochat.  

Em outro artigo de nossa autoria (DAMASCENO, 2013), problematizamos, a partir da 

sociologia de Simmel (1983), as interações desses ambientes como resultantes do fenômeno 

da sociabilidade: defendemos que os participantes não são atraídos por conteúdos específicos 

dos relacionamentos, e sim são impulsionados pelo compartilhamento de um jogo social, uma 

forma lúdica de interação. Muitos estudos já enfocaram em diferentes dimensões da 

sociabilidade de chats: nos próprios relacionamentos (BAYM, 2010), na questão da 

intimidade (GREENBERG e NEUSTAEDTER, 2011), na linguagem conversacional 

(RECUERO, 2009) e nos usos educacionais (SILVA, 2011). Não encontramos, porém, 

trabalhos que se debrucem sobre a dimensão imagética do fenômeno. Este artigo se 

desenvolve nessa lacuna, reconhecendo a importância da imagem, entendida aqui como a 

peça com a qual o sujeito joga a sociabilidade. O objetivo, portanto, é problematizar e 

compreender o processo de imaginação, de produção de imagens audiovisuais.  

Fundamentamos teoricamente o objetivo com o conceito de imaginação que permeia a 

obra de Vilém Flusser (1983; 1985; 2007; 2008). A partir do pensamento do autor, 

desenvolvemos duas linhas de problematização sobre as imagens de videochat, uma em cada 

tópico do artigo. Primeiramente, refletimos sobre a dimensão técnica da imaginação: os 

processos de codificação e decodificação programados por um aparelho. Propomos, então, 
                                                                                                                                                         
 
3 O termo da língua inglesa “videochat” apresenta variações de grafia. Alguns autores, como Baym (2010) e Greenberg e 
Neustaedter (2011) optam por manter os dois substantivos separados (video chat). Outros, como Albuquerque (2006), unem 
os termos em uma só palavra por um procedimento de justaposição (videochat). Optamos aqui pela segunda grafia, pois 
entendemos que, de certa maneira, ela expressa melhor o caráter singular deste objeto ao mesmo tempo em que revela sua 
natureza mista. 
 
4 chatroulette.com 
 
5 omegle.com 
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que, ao se tratar de um relacionamento mediado por imagens, o olhar deve ser deslocado do 

sujeito para a técnica. No segundo tópico do artigo, problematizamos a mediação enquanto 

um método de transporte. Entendemos que as imagens de videochat são transportadas de 

acordo com um método de comunicação que desloca a imaginação do discurso para o diálogo. 

Como conclusão, articulando essas duas linhas (esses dois deslocamentos), defendemos que a 

imaginação do videochat é um uso diferenciado da técnica audiovisual, em que há uma 

prevalência do diálogo sobre o discurso; a imagem é produzida por diferentes processos de 

codificação e transporte que visam reproduzir, de modo simbólico, a estrutura do 

relacionamento face a face. 

 

Do sujeito à técnica 

Na fenomenologia da imaginação de Flusser, a função atribuída às imagens é a de 

produzir “mediações entre homem e o mundo” (FLUSSER, 1985, p. 07). Qualquer imagem 

audiovisual, por exemplo, não recebe a classificação de “coisa”, de objeto do mundo material 

apreensível. Flusser (2007, p. 54) afirma: “as imagens eletrônicas na tela de televisão, os 

dados armazenados no computador, os rolos de filmes e microfilmes, hologramas e programas 

são tão ‘impalpáveis’ (software) que qualquer tentativa de agarrá-los com as mãos fracassa”. 

As imagens são descritas como “não coisas”: informações codificadas e decodificadas que, na 

maioria das vezes, visam a representar os objetos do mundo. É este processo de codificação e 

decodificação que Flusser nomeia de imaginação: ela abstrai as quatro dimensões de um 

objeto e as codifica em um plano (uma superfície); ela traduz coisas por não coisas. 

Concordamos com este ponto da teoria de Flusser e consideramos o videochat como um 

relacionamento mediado por imagens audiovisuais. O que queremos dizer com essa definição 

aparentemente simples é que, no videochat, o sujeito não se relaciona propriamente com um 

contrassujeito, e sim com uma imagem; não diretamente com um sujeito-no-mundo, e sim 

com um sujeito-na-imagem.  

Para Flusser, a imaginação, assim como qualquer processo de comunicação humana, é 

fundada no conceito de código: como antecipamos no parágrafo anterior, imaginar é codificar 

e decodificar. No pensamento do autor, o código é um sistema de símbolos, ou seja, trata-se 

de um artifício, algo não natural. Codificar, nessa via conceitual, é organizar os símbolos, 

enquanto que decodificar, por sua vez, é interpretar os símbolos organizados. Baseado na 

forma como as imagens são codificadas e decodificadas, Flusser distingue dois tipos de 
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imaginação. No primeiro, é o homem quem desempenha o papel de agente codificador, como 

no caso do desenho e da pintura: são produzidas o que o autor denomina de “imagens 

tradicionais”. No segundo tipo, as imagens são codificadas por aparelhos provenientes de 

textos científicos. O agente humano não tem necessariamente o conhecimento desses textos (a 

caixa preta), ele apenas manipula de forma automatizada o output e input do aparelho, como 

no caso de um fotógrafo em relação à máquina fotográfica, um cinegrafista e a câmera de 

cinema. Desse modo, o sujeito que opera o aparelho – a quem Flusser nomeia de 

“funcionário” – desconhece “o processo codificador que se passa no interior da caixa preta” 

(FLUSSER, 1985, p. 12). O resultado desse processo é o que o autor conceitua por “imagem 

técnica”. Enquanto que nas imagens tradicionais o homem imagina o mundo, nas imagens 

técnicas são os “textos que concebem imagens que imaginam o mundo” (FLUSSER, 1985, 

p.10). 

 É importante esclarecer que o conceito de aparelho de Flusser, ao qual a definição de 

imagem técnica está vinculada, não pode ser tomado como um mero sinônimo de aparato 

tecnológico. Certamente que o videochat, pensado como um aparelho, tem elementos de 

hardware e software que permitem que os usuários produzam imagens. Mas a codificação 

dessas imagens também é resultante de programações relativas a aparelhos de outra natureza 

que estão hierarquicamente acima. Por exemplo, a webcam é uma parte do hardware que 

compõem o videochat. Contudo, a posição que ela ocupa nos notebooks atuais (centralizada 

na parte superior da moldura do monitor) é programada pelo aparelho da indústria de 

computadores que, por sua vez, segue a programação da econômica, da cultura etc. E esse 

posicionamento da webcam codifica a imagem: confere uma centralidade ao corpo humano 

que está na frente do computador. Ou seja, para Flusser (1985, p. 16), o código das imagens 

técnicas é resultante do programa do aparelho, sendo que o programa é programado por outros 

aparelhos (meta-aparelhos). O próprio agente programador também é programado por outros 

programas (metaprogramas). Por isso que o aparelho não tem um dono, apenas funcionários. 

O conceito de aparelho, assim, está atrelado ao conceito de programa. Isso não implica 

em uma total ausência do agente humano no processo de codificação das imagens técnicas. 

Segundo Flusser (1985), a melhor definição de aparelho, em função da sua relação com o 

homem, é a de brinquedo. Forma-se um jogo entre eles: ao ter um domínio do input e do 

output, o homem domina o aparelho, mas ao desconhecer sua caixa preta, ele também é 

dominado. Com isso, o homem não é completamente submisso ao aparelho, e sim se encontra 
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no interior dele: “Trata-se de função nova, na qual o homem não é constante nem variável, 

mas está indelevelmente amalgamado ao aparelho” (FLUSSER, 1985, p. 15). Parece-nos que 

o programa do videochat e de outros webvídeos ilustra de forma evidente (mais do que o do 

cinema e a TV) esse amálgama. Isso porque, motivado em entrar em um relacionamento de 

videochat, na maioria dos casos, o sujeito opera o aparelho ao mesmo tempo em que é 

imaginado por ele. No audiovisual, usualmente, o funcionário é aquele que está posicionado 

literalmente “por atrás das câmeras”. Ninguém ocupa essa posição nas imagens geradas por 

webcams: o aparelho transforma o funcionário em um objeto imaginado. Em outras palavras e 

em um sentido mais geral: o sujeito se torna o objeto do aparelho que ele mesmo manipula. 

Por outro lado, o funcionário pode jogar contra a programação. Podemos citar como exemplo 

o ensaio fotográfico intitulado Pulsão Escópica, de João Castilho6. O fotógrafo brasileiro 

expôs imagens que capturou em diferentes ambientes de videochat, com o uso da tecla 

printscreen do computador. Para concretizar o seu projeto artístico, Castilho reprogramou 

vários elementos do aparelho: transformou o ambiente on-line em um estúdio, o computador 

em uma máquina fotográfica, as imagens de videochat em telas expostas em galerias de arte, 

como pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Exposição Pulsão escópica 
Fonte: <http://www.joaocastilho.net>7  

 

Ao introduzirmos os conceitos de imagem técnica e de aparelho na discussão sobre as 

imagens de videochat, pensando que o relacionamento entre duas pessoas ocorre segundo uma 

programação, a autonomia do ego não é mais um pressuposto teórico viável. A imagem 

técnica ocupa uma centralidade no relacionamento de videochat: ela não apenas produz 

                                                 
6 O ensaio foi publicado por Castilho (2012) em formato de livro com o mesmo título. 
 
7 Acesso em 11 fev. 2014. 
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presença entre um ego e um alter ego espacialmente distantes; ela é, efetivamente, um agente 

programador de consciências. Na verdade, no mundo contemporâneo (pós-histórico, nos 

termos de Flusser), cujas relações sociais são cada vez mais construídas por intermédio de 

aparelhos, parece-nos impensável pressupor que o homem tenha a autonomia das suas ações e 

motivações. Como coloca Flusser (2007, p. 159): “os novos meios, da maneira como 

funcionam hoje, transformaram as imagens em verdadeiros modelos de comportamento e 

fazem dos homens meros objetos”. Isso não significa que a tecnoimaginação desumaniza os 

homens: o que presenciamos “é a emergência de um nível de consciência novo” (FLUSSER, 

2008, p. 41-42). Por isso, o autor aponta que uma abordagem fenomenológica da sociedade 

pós-histórica necessita de um desvio de olhar do homem para as imagens e seus aparelhos: 

 

(...) a visão fenomenológica concentra seu olhar sobre as imagens, e não 
sobre os homens dispersados; assim, pode vislumbrar a estrutura da 
sociedade informática emergente. Todo engajamento político futuro deve 
necessariamente assumir tal tipo de visão, desviando o olhar do homem para 
o gadget. Todo engajamento político futuro, se quiser ser “humano”, deve 
deixar de ser antropocêntrico e “humanista”, no significado antigo do termo 
(FLUSSER 2008, p. 67-68). 
 

  
Esse novo nível de consciência é decorrente da própria natureza da técnica. Pois, como 

descreve Flusser (2008, p. 50), o homem histórico “tem uma consciência estruturada 

linearmente por textos”: ele age em função de códigos que precisam ser lidos, decifrados. A 

consciência pós-histórica, por sua vez, é programada pelas imagens técnicas. Elas, ao 

imprimirem de forma automática significados objetivos referentes ao mundo, se apresentam 

com um caráter aparentemente não simbólico: o homem as vê como janelas, e não como 

códigos; ele não acha necessário decifrá-las. É o que já havia dito Baudrillard (1991, p. 13): as 

imagens técnicas são como simulações, à medida que negam o valor do signo; elas não 

representam uma realidade, mas constituem um simulacro puro, uma realidade em si mesma. 

Ou o que havia dito Metz (1980, p. 140), sobre a técnica cinematográfica: as imagens operam 

um “pequeno milagre” de encarnação (uma impressão mais forte de realidade) que tem como 

efeito a ruptura da solidão. No caso do videochat, em que as imagens são centradas na figura 

humana, abre-se, então, uma janela de um homem para outro. Mais do que isso, como a 

maioria das interfaces gráficas dos servidores de videochat exibe simultaneamente o fluxo 

audiovisual recebido e enviado, as imagens também assumem a função de espelho: o sujeito 

vê o outro ao mesmo tempo em que vê a si mesmo. Quem utiliza o videochat olha para a tela 
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do computador como se estivesse olhando para uma janela e um espelho, e não para imagens. 

A essa relação de crença, no qual o homem acredita que vivencia o mundo por meio de 

imagens, Flusser dá o nome de idolatria. O idólatra é aquele que “confia nas imagens técnicas 

tanto quanto ele confia nos seus próprios olhos” (FLUSSER, 1985, p. 8). O relacionamento de 

videochat, portanto, só se concretiza na idolatria das imagens. Os usuários têm fé no 

simulacro, acreditam em um milagre da técnica que torna o outro presente.  

 

Do discurso ao diálogo 

“Existem técnicas que permitam reunir os dispersados?” Esta pergunta de Flusser 

(2008, p. 56) insere na discussão da imagem técnica um problema de transporte. Para o autor, 

qualquer imagem é uma mensagem que “tem um emissor e procura por um receptor” 

(FLUSSER, 2007, p. 152). A questão é: como elas são transportadas de um para o outro? O 

que Flusser defende é que o modelo de transporte das imagens técnicas estrutura a sociedade 

contemporânea, ao produzir uma dispersão que desintegra os vínculos sociais e torna os 

indivíduos solitários. Para sustentar esta tese, ele cita exemplos de meios audiovisuais: em 

uma sala de cinema, os indivíduos são ordenados pelas poltronas para dirigir a atenção à 

imagem (ao filme), e não uns para os outros; no momento em que uma família se reúne para 

ver um programa de TV, os laços intra-humanos são suspensos e a atenção se volta 

igualmente para o televisor. Desse modo, a indagação supracitada de Flusser reflete acerca de 

um estágio da técnica que programa a dispersão dos indivíduos: as imagens técnicas se 

tornam “cada vez mais transportáveis, e os receptores cada vez mais imóveis, isto é, o espaço 

político se torna cada vez mais supérfluo” (FLUSSER, 2007, p. 153). É neste ponto que 

iniciamos a discussão que nos interessa neste tópico: vamos defender que a imagem de 

videochat é uma resposta afirmativa para a pergunta de Flusser. Evidentemente, trata-se de 

uma técnica de imaginação que ainda isola o indivíduo (que dirige sua atenção para o 

computador). Mas, ao mesmo tempo, por meio do simulacro, o videochat também aproxima 

os indivíduos e forma vínculos sociais. Portanto, se a imagem de videochat compartilha parte 

de sua codificação com outros webvídeos (como o posicionamento da câmera, como 

mencionado anteriormente), defenderemos aqui que a sua especificidade reside na maneira 

como ela é transportada. Nossa argumentação terá como base outros dois conceitos de 

Flusser, utilizados pelo autor para diferenciar dois modelos da comunicação humana: o 

discurso e o diálogo.  
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De acordo com Flusser (1983), a comunicação discursiva se caracteriza pelo transporte 

das informações em direção a uma memória: sua função é acumulá-las. A comunicação 

dialógica, por sua vez, sintetiza as informações disponíveis para criar novas: sua função é 

produzi-las. Discurso e diálogo, embora sejam métodos diferentes de comunicação (o 

primeiro é distributivo, enquanto o segundo é sintético), assumem funções complementares no 

transporte: todo o processo comunicacional é composto por esses dois aspectos. Isso porque 

qualquer discurso pressupõe o diálogo, pois armazena informações que foram previamente 

sintetizadas (uma vez que elas não surgem do nada), e todo o diálogo pressupõe o discurso, à 

medida que as informações produzidas precisam ser distribuídas para chegarem aos 

receptores. Com isso, “a sociedade humana se revela destarte tecido comunicativo, no qual 

discursos e diálogos interagem dinamicamente” (FLUSSER, 1983, p. 58). Mas Flusser 

conclui que a sociedade pós-histórica é caracterizada pela prevalência da comunicação 

discursiva sobre a dialógica e que tal desequilíbrio é perigoso. E é este ponto de discussão 

sobre os conceitos que retoma o que abordamos inicialmente: o resultado do desequilíbrio em 

favor do discurso é a dispersão social. “A solidão da massa é consequência da dificuldade 

crescente para entrarmos em comunicação dialógica uns com os outros. Sob o bombardeio 

quotidiano pelos discursos extremamente bem distribuídos dispomos, todos, das mesmas 

informações” (FLUSSER, 1983, p. 59). 

O transporte de informações audiovisuais é predominantemente discursivo. Flusser 

(1983) classifica com maior precisão o modelo característico das mídias audiovisuais como 

discurso anfiteatral8, que se caracteriza pela ausência do emissor no espaço em que a 

mensagem é transportada: “não há nele [no cinema] palco com emissor que enfrenta os 

receptores. Há nele aparelho que projeta imagens de um emissor ausente” (FLUSSER, 1983, 

p. 67). Com isso, não é possível que o receptor estabeleça um diálogo com o emissor. As 

informações são irradiadas pelo espaço de modo que podem ser captadas por “quem flutuar 

em tal espaço e estiver sincronizado, sintonizado, programado para tanto” (FLUSSER, 1983, 

p. 61). O único diálogo que é possível neste modelo de transporte é aquele que se estabelece 

em rede entre receptores. São, todavia, diálogos programados pelo próprio discurso 

anfiteatral, já que os participantes portam as mesmas informações: como coloca Flusser, são 

                                                 
8 Além do anfiteatral, Flusser classifica outros três tipos de discurso: o teatral, no qual o discurso está sempre aberto ao 
diálogo (os receptores podem contestar os emissores, como em uma aula); o piramidal, no qual os emissores são inacessíveis 
aos receptores (como no caso da religião, em que o autor da mensagem é um deus); e o discurso em árvore, que é ramificado 
e só pode ser decifrado por especialistas (como no caso da ciência, em que o discurso é resultado de diálogos circulares entre 
participantes de um mesmo ramo). 
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diálogos que não produzem informações novas, e sim apenas geram um feedback que é 

recapturado pelo emissor. Desse modo, impulsionados pelo pensamento de Flusser, chegamos 

à premissa teórica da nossa argumentação: a imagem audiovisual é discurso anfiteatral que 

programa diálogo em rede. 

 Essa crítica de Flusser ao discurso anfiteatral se centra nos meios audiovisuais de 

massa, cinema e televisão. Mas pensamos que, ao adentrarmos o território da web, a 

característica discursiva do audiovisual segue prevalecendo. Kilpp e Fischer (2010) 

observaram os diferentes ambientes em que encontramos audiovisuais na internet e 

descreveram de forma preliminar este cenário em cinco usos: 1) redes peer-to-peer (como o 

Torrent) utilizadas para distribuição de audiovisuais (em muitos dos casos, relacionadas à 

pirataria); 2) sites de grandes empresas de comunicação que retransmitem e produzem 

conteúdo audiovisual (como o Globo.com); 3) sites de compartilhamento, que permitem a 

inserção e a visualização de vídeos (como o Youtube); 4) sites que organizam e filtram o 

conteúdo dos sites de compartilhamento (como o Weshow); 5) serviços on-line que permitem 

a edição e publicação de vídeos (como o Jumpcut). Em todos esses cinco casos, os usos do 

audiovisual na internet estão ligados à distribuição e acumulação da informação. Certamente 

que a web 2.0 democratizou o polo de emissão, o que gerou múltiplos discursos e novos (e 

mais efetivos) canais de feedback. Mas, como podemos notar, o webvídeo é, na maioria dos 

casos, tão discursivo quanto à televisão e o cinema. 

Por outro lado, como vimos antes, a web 2.0 é um espaço que possibilita interações 

interpessoais recíprocas, sendo o chat um exemplo notório de método de comunicação 

dialógico. Então, a questão que enfrentamos no caso específico do videochat é: o que ocorre 

quando o audiovisual, um método usualmente discursivo, adentra um espaço da web que é 

fundado no diálogo? É importante sustentar essa pergunta com o seguinte esclarecimento: 

para Flusser, o audiovisual (ou qualquer outro meio) não tem uma técnica essencialmente 

ligada a um método discursivo. Na verdade, o discurso anfiteatral é um uso da técnica 

motivado por uma intenção subjacente. Flusser (2007, p. 158) acredita que os meios “podem 

ser dispostos diferentemente (até mesmo para se tornarem mais eficazes), a saber, não como 

feixes que ligam o emissor a inúmeros receptores, mas como uma rede que conecta os 

indivíduos uns com os outros. (...) Não como a televisão, mas como a rede telefônica”. No 

caso do videochat, observamos essa outra possibilidade da técnica, na qual o diálogo 

prevalece sobre o discurso. Como método de comunicação, sua função principal não é 
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distribuir e armazenar a informação em mensagens audiovisuais. O que ocorre é um processo 

de produção de informação na síntese de duas ou mais imagens. Foi neste sentido que 

anteriormente afirmamos que o videochat é um uso da técnica que responde afirmativamente 

a pergunta de Flusser que abriu este tópico: é uma imaginação que não está associada ao 

método de comunicação discursivo que dispersa a sociedade. Ao contrário, ao ser fundado no 

diálogo, o videochat produz vínculos intersubjetivos na síntese das informações transportadas 

nas imagens. 

Isso não quer dizer que o videochat não tenha também um caráter discursivo. 

Reiteremos: para Flusser, discurso e diálogo são dois aspectos que interagem em um processo 

comunicacional. Alguns servidores de videochat, principalmente os que são vinculados a 

grandes corporações de internet, têm como política a gravação das imagens em um banco de 

dados. O Skype, por exemplo, em sua Política de privacidade9, revela que as conversas por 

vídeo são armazenadas por “no máximo de 30 a 90 dias, salvo permissão ou obrigatoriedade 

contrária estipulada por lei”. Quando um usuário adere a essa política para poder utilizar o 

serviço, ele sabe que as informações audiovisuais que ele envia não se dirigem apenas ao 

outro usuário, mas também para uma memória. Mas não se trata aqui de uma memória 

coletiva ou pública, nos termos de Halbwachs (2006), que pode ser socialmente acessada, 

como no caso dos serviços on-line de compartilhamento de vídeos. Trata-se de uma memória 

de dados cuja posse é dos servidores (das empresas). Castells (2003, p. 144), em sua análise 

sobre o funcionamento da economia do comércio eletrônico, mostra como a oferta de um 

serviço na rede tem como contrapartida a transformação dos dados pessoais dos usuários em 

“propriedade legítima das firmas de internet e de seus clientes”. Os clientes, nesse caso, não 

são os usuários, e sim as empresas de publicidade e marketing para quem as informações são, 

aí sim, distribuídas. Nessa mesma esteira, como prevê o trecho citado da Política de 

privacidade do Skype, Castells (2003, 145) mostra como o Estado, ao aplicar sua legislação 

vigente sobre as corporações de internet, tem o poder de acessar os dados armazenados e 

manter vigilância sobre a rede. Ou seja, na verdade, quando apontamos que o videochat 

desloca o audiovisual do discurso para o diálogo não consideramos que seja um processo 

emancipatório, que liberta o audiovisual de uma função perigosa. O desequilíbrio em função 

do diálogo é igualmente perigoso: torna as informações audiovisuais que são produzidas em 

um relacionamento pessoal acessíveis às corporações de internet e ao Estado, que as 

                                                 
9 Disponível em: <http://www.skype.com/pt-br/legal/privacy/> Acesso em: 26 de mar. 2014. 
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distribuem de acordo com seus objetivos estratégicos. O discurso do videochat se difere 

radicalmente da modalidade anfiteatral: as imagens não são irradiadas; as informações não 

circulam socialmente; elas são armazenadas para o uso exclusivo de grupos políticos e 

comerciais. 

 Além disso, é preciso dizer que os próprios usuários, com o uso de diferentes 

ferramentas (que não necessariamente fazem parte do serviço), podem gravar as imagens que 

enviam e recebem, transformando o diálogo em discurso. Com isso, o trânsito das 

informações em direção a uma memória não se dá apenas no esquema usuário-servidor, mas 

também pode ocorrer entre os próprios usuários, no interior do Nós recíproco. Tal processo se 

dá em um plano intermediário da memória, entre a posse individual e a coletiva, aquele ao 

qual Ricoeur (2007) conceitua como “memória dos próximos”: no relacionamento de 

videochat, quando um usuário grava a imagem que recebe de um próximo, ele pode tanto 

fazer um uso individual dela, armazenando-a em um arquivo pessoal, como pode torná-la 

pública. Não faltam exemplos de casos de circulação social de imagens de videochat, 

principalmente envolvendo celebridades praticando o cibersexo. Ao estar associado a uma 

memória dos próximos (e não diretamente a uma memória pública, como o discurso 

anfiteatral da televisão e do cinema), o trânsito de informações do videochat adquire uma 

dimensão fiduciária: a interação que os usuários vão estabelecer depende de um grau de 

confiabilidade presumida, pois a circulação das imagens pode eventualmente causar danos 

pessoais. Não é por acaso, portanto, que nos relacionamentos entre estranhos ou mesmo nas 

relações íntimas entre pessoas que se conhecem, muitos sujeitos não revelem o rosto e optem 

pelo anonimato.  

 Mas voltemos à questão da prevalência do diálogo: qual a mudança que o audiovisual 

sofre para efetuar um transporte dialógico? O método de comunicação do discurso anfiteatral 

pode ser dividido no audiovisual em três etapas básicas. Em primeiro lugar, as imagens são 

produzidas: captadas e gravadas em um suporte (que pode ser óptico ou digital). Por segundo, 

elas são montadas em uma determinada sequência para compor uma unidade (um filme, um 

programa de TV, um vídeo postado no Youtube). Dubois (2004, p. 76) descreve a relação 

entre os procedimentos dessas duas primeiras etapas: “Cada bloco em que consiste um plano 

se acrescenta a outro bloco-plano, até que se construa o bloco-filme, sólido como rocha, 

cimentado como um muro, funcionando como um Todo”. Nas tecnologias atuais, a montagem 

é quase sempre realizada digitalmente, com o uso de softwares especializados, ou seja, 
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independente do suporte de captação e da forma de irradiação, a formação do discurso 

audiovisual passa pela intervenção digital (cf. KILPP e FISCHER, 2010, p. 36). Por fim, o 

bloco de imagens é irradiado para inúmeros receptores (na exibição cinematográfica, na 

transmissão televisiva, no compartilhamento de vídeos na internet). Assim, o discurso 

anfiteatral audiovisual pode ser descrito na seguinte linha de procedimentos: 

captação/montagem/irradiação. É o que garante que as informações sejam sempre distribuídas 

em blocos. O transporte dialógico, que se baseia na síntese de informação – e não na 

formação de blocos – implica em uma revisão desses procedimentos.  

Em relação à captação, sabemos que o videochat não grava previamente as imagens 

para depois veiculá-las, e sim opera uma transmissão em tempo presente: a imagem é captada 

ao mesmo tempo em que é emitida para o receptor. Contudo, é evidente que não só o 

videochat explora essa característica; a televisão, por exemplo, é um meio que 

recorrentemente transmite em tempo real. No caso da TV, a transmissão ao vivo está 

associada a um processo em que não apenas os procedimentos de captação e irradiação são 

operados simultaneamente, mas também o de montagem: as imagens são igualmente 

organizadas em uma sequência em tempo presente. Ou seja, o “ao vivo” da TV utiliza os 

mesmos procedimentos do discurso anfiteatral e a informação continua sendo montada e 

distribuída em blocos.  

Por essa via, parece-nos que um uso dialógico da técnica audiovisual requer, além de 

uma captação e transmissão em tempo presente, um procedimento que seja distinto da 

montagem. Dubois (2004) mostra como também é uma característica da estética do vídeo o 

uso de formas de mixagem de imagens que se diferenciam da ordenação sequencial típica da 

montagem. O autor lista três procedimentos de mixagem: 1) a sobreimpressão, no qual ocorre 

uma fusão de imagens sobrepostas; 2) os jogos de janela, em que as imagens são posicionadas 

no interior do quadro, cada uma mantendo um limite geométrico em relação à outra (como em 

uma tela dividia); 3) a incrustação, no qual cada imagem é uma diferente camada do quadro 

(como no uso de chroma-key, na inserção de caracteres etc.). Na verdade, esses três 

procedimentos de mixagem podem ser entendidos ainda como montagem, não mais no 

sentido de ordenação sequencial das imagens, e sim, nos termos de Manovich (2000), como 

uma relação espacial: uma montagem que é interior ao próprio quadro, que adiciona e 

distribui as imagens em uma mesma tela. É no uso desses procedimentos de mixagem que 

temos a possibilidade de um método dialógico de comunicação audiovisual.  
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Em nossa observação de diferentes ambientes de videochat, descartamos o uso de 

sobreimpressão: as imagens jamais se fundem, cada uma é um sinal de vídeo que mantém 

uma posição no interior do quadro que é determinada pela interface. Dependendo da interface, 

esse posicionamento pode ser tanto como janela, como por camadas (incrustações). Vejamos 

os dois exemplos seguintes. O primeiro é a partir das interfaces do Omegle (Figura 2) e do 

Chatroulette (Figura 3), sites que fazem parte do nosso corpus. Ambos dividem os dois sinais 

de vídeo em janelas posicionadas uma acima da outra (é a disposição mais comum). O 

segundo exemplo é a interface do Skype (Figura 4), o mais popular serviço de videochat. 

Diferente das anteriores, ela posiciona uma imagem menor (o sinal enviado) sobre outra 

maior (o sinal recebido), como duas camadas de um mesmo quadro.   

  

 
Figura 2: Interface de videochat do Omegle 

Fonte: captura de tela do endereço <http://omegle.com>10  
 

 

Figura 3: Interface de videochat do Chatroulette 
Fonte: captura de tela do endereço <http://chatroulette.com>11 

                                                 
10 Acesso em 11 fev. 2014. 
11 Acesso em 11 fev. 2014. 
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Figura 4: Interface de videochat do Skype 

Fonte: frame de vídeo promocional do Skype editado pelo autor 
 

Como podemos notar nas Figuras 2, 3 e 4, os sinais de vídeos do videochat são 

mixados no interior de um quadro maior, como janelas ou camadas. Segundo Manovich 

(2000), a montagem espacial é uma lógica de organização típica das imagens de computador: 

a Interface gráfica do usuário (tradução do inglês Graphical user interface, GUI) não 

disponibiliza o acesso sequencial de uma imagem por vez, e sim permite aos usuários a 

execução de uma série de aplicações de softwares ao mesmo tempo. Como define o autor: a 

GUI “usa a convenção de múltiplas janelas sobrepostas para apresentar dados e controle” 

(MANOVICH, 2000, p. 326). A montagem do videochat segue, assim, a lógica espacial, ao 

invés de reproduzir o procedimento cinematográfico. São imagens que estão integradas à 

cultura do software: quando a interface do Skype, por exemplo, é minimizada durante um 

relacionamento, a imagem do contrassujeito é incrustada às outras janelas que estejam abertas 

na GUI, inclusive à própria Área de trabalho (o desktop). 

Os sinais audiovisuais que são espacialmente montados (ou mixados) só são recebidos 

pelos sujeitos que estão naquele espaço e que participam do relacionamento. Portanto, não 

podemos pensar que as imagens audiovisuais são irradiadas pelo videochat, tal como acontece 

no discurso anfiteatral. A princípio, entendemos que a melhor forma de descrever o processo 

do método dialógico do videochat é recorrendo à noção de emparelhamento – um conceito de 

Husserl (2013) que compõe a teoria da intersubjetividade. O emparelhamento é conceituado 

pelo autor como o componente de associação que constitui a percepção do contrassujeito. É, 

sobretudo, um processo de síntese que faz com que dois elementos formem “uma unidade por 

semelhança e, por conseguinte, sejam sempre constituídos como uma parelha” (HUSSERL, 
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2013, p. 151). E o autor completa no trecho seguinte: “se houver aqui mais de dois, então 

constitui-se um grupo fenomenalmente unitário, uma pluralidade, fundada em 

emparelhamentos singulares” (HUSSERL, 2013, p. 151). Pensamos que esse é o melhor 

caminho para iniciarmos a compreensão do transporte dialógico das informações no 

videochat: as imagens não são irradiadas para vários receptores por um emissor que está 

ausente; elas são emparelhadas numa interface para que dois ou mais sujeitos se associem em 

um relacionamento. Enquanto a irradiação das imagens isola o sujeito e o torna solitário, o 

emparelhamento das imagens o aproxima com um outro.  

Dessa maneira, como tentamos descrever aqui, o deslocamento do discurso para o 

diálogo na técnica audiovisual é decorrente da mudança de procedimentos: da captação e 

gravação das imagens à transmissão em tempo presente; da montagem como ordenação de 

planos à montagem espacial (mixagem de sinais por janelas ou camadas determinadas pela 

interface); da irradiação para inúmeros receptores ao emparelhamento em um relacionamento. 

São essas mudanças que permitem que a mensagem audiovisual deixe de ter como função 

principal o armazenamento e distribuição das informações. No método de comunicação 

audiovisual do videochat, as mensagens audiovisuais são dialogicamente transportadas na 

síntese das imagens. 

 

Considerações finais 

Sintetizamos, a seguir, as duas linhas de discussão que traçamos neste artigo, sobre as 

duas dimensões do processo de imaginação (a técnica e a dialógica) presentes no videochat. 

Enfatizamos, nestas considerações finais, a artificialidade que ambas engendram.  

Em primeiro lugar, seguindo o pensamento de Flusser (1983; 1985; 2007; 2008), 

entendemos “imaginação” como o processo de codificação técnica de imagens. No caso dos 

videochats, a imaginação é utilizada para formar relacionamentos entre sujeitos distantes. Já 

nos casos dos videochats de sistema randômicos, mais do que distantes, são pessoas que não 

se conhecem no mundo concreto. Portanto, são vínculos sociais reais inaugurados a partir de 

uma presença imaginada, artificial, produzida simbolicamente. A presença do outro só é 

produzida em decorrência de uma idolatria: os sujeitos acreditam que a imagem torna o outro 

presente, que o torna próximo, enquanto que, na verdade, o relacionamento é fundado no 

distanciamento e, nesse sentido, eles permanecem solitários em frente a um computador. 

Podemos citar vários aspectos que evidenciam como essa presença imaginada, quando 
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comparada à situação face a face, dá sinais de sua artificialidade: os corpos são planificados 

numa superfície (sem volume), recortados por enquadramentos e têm uma diferente escala de 

tamanho. Além disso, em uma interação de videochat, a própria presença do outro deve ser 

questionada. É possível, através do uso de determinados softwares, que se envie uma imagem 

audiovisual gravada no computador, ao invés da imagem produzida em simultaneidade vívida. 

Assim, um sujeito pode enganar o outro, ao enviar uma imagem que não é sua e que não está 

sendo transmitida em tempo presente. O sujeito que envia a imagem gravada pode sequer 

estar no ambiente de chat. As mensagens escritas que ele envia podem ser simuladas com o 

uso de um bot: um programa automático que se comporta como um usuário (cf. 

ALBUQUERQUE, 2006, p. 19-20). Alguns servidores, como o Chatroulette, alertam, em 

suas homepages, essa possibilidade do outro estar ausente. Na verdade, a artificialidade da 

imaginação técnica do videochat ilustra, de modo literal, o problema da não comprovação da 

realidade do outro, colocado por Husserl (2013, p. 05): “o ser do mundo não poderá mais ser, 

para nós, um fato óbvio, mas apenas um problema de validade”. 

Em segundo lugar, defendemos que o videochat é um uso diferenciado da técnica 

audiovisual, em que há uma prevalência do diálogo sobre o discurso: as imagens não são 

gravadas, montadas e irradiadas, e sim são transmitidas em tempo presente, mixadas e 

emparelhadas. Esse método dialógico de comunicação produz um espelhamento entre dois 

sujeitos-na-imagem, na reprodução da estrutura de um relacionamento face a face. Contudo, a 

concretização de uma situação face a face, nesses casos, depende de uma reciprocidade 

tecnológica entre os usuários: como explica Albuquerque (2006, p. 30), a taxa de transmissão 

das imagens de webcam em frames por segundo (FPS) varia conforme a capacidade do 

computador, o tipo de câmera, o tamanho selecionado para a imagem e a velocidade de 

conexão da internet. Caso, por exemplo, um dos sujeitos tiver uma conexão de internet 

consideravelmente inferior ao outro, sua imagem é transmitida com um atraso em relação à 

imagem do outro. Perde-se, com isso, a simultaneidade efetiva dos fluxos audiovisuais 

necessária para a formação de um relacionamento face a face. Por isso que, como coloca 

Albuquerque (2006, p. 22), as aplicações com webcam trabalham com uma baixa taxa de FPS: 

os servidores de videochat garantem, assim, uma transmissão síncrona entre a maioria dos 

usuários. Além disso, é importante dizer que, mesmo quando a situação face a face se efetiva 

em um ambiente de videochat, ela ainda mantém diferenças em relação ao mundo concreto. 

Por exemplo, apesar de termos um espelhamento mútuo, a conexão de olhares entre dois 
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sujeitos é sempre problemática. Ocorre que a câmera e a tela de visualização ocupam pontos 

diferentes de observação: se os dois sujeitos olharem para a câmera na tentativa de conectar o 

olhar, eles necessariamente deixarão de observar a imagem do outro (veriam apenas a 

câmera). Se os dois não olharem para a câmera, e sim para a tela (o que usualmente acontece), 

os olhares não se cruzam. Portanto, a artificialidade dos relacionamentos de videochat não se 

resume a presença produzida pela imaginação técnica, mas também se faz ver no 

espelhamento das imagens decorrente do transporte dialógico. 
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Resumo 
Proponho construir a partir da “metáfora da casa” de Bachelard (1998) diferentes ambientes 
para pensar a docência em Artes Visuais. Me aproprio de um conceito da Física: a fricção e 
utilizo-o para dialogar com o campo das ciências humanas, considerando as forças invisíveis 
existentes no sistema educacional que causam choque entre aquilo que me constitui como 
professora e o que está imposto. A casa é então pensada como imagem poética e como 
esqueleto formativo. Articulo-a como espaço físico e conceitual, procurando a oportunidade 
de disparar possibilidades de experiência, de modo que a minha escrita contenha sonoridades 
verdadeiras que nos fala Barthes (2004). À minha experiência vivida, encontrei respaldo na 
investigação educacional de Van Manen (2003), sustentando o que procuro explorar a partir 
do que vivencio com a prática educacional no campo das Artes Visuais.  
Palavras-Chave: experiência docente; artes visuais; metáfora; fricção. 
 
Abstract 
I propose to build from the Bachelard (1998) "metaphor of the house", different environments 
to think about Visual Arts teaching. I appropriate from a concept of physics - the friction - and 
I use it to dialogue with the field of human sciences, bearing in mind the invisible forces 
existing in the educational system that conflicts with what constitutes me as a teacher and 
what is imposed. The house is then thought as poetic image and as formative skeleton. I 
articulate it as physical and conceptual space, looking for the opportunity to shooting 
experience possibilities, so that my writing contains real sounds that tell us Barthes (2004). To 
my lived experience, I found support in educational research of Van Manen (2003), holding 
what I try to explore from what I experience with educational practice in the field of Visual 
Arts. 
Keywords: teaching experience; visual arts; metaphor; friction. 
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2 leonardo.charreu@gmail.com 
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Nossa escrita não é neutra, é contaminada pelas leituras que realizamos, 
pelos coletivos dos quais participamos. Nossos textos são nossos até se 
tornarem públicos. Quando são publicados deixam de nos pertencer, e 
passam a ser do mundo. Somos cobrados pelo que escrevemos e 
respondemos por isso (OLIVEIRA, 2015, p. 444). 
 

Mas como tem se percebido ser difícil essa prática. Algo que necessita aprender, 

exercitar, renunciar, aceitar, errar, rasgar, apagar e começar de novo. Quanto tempo 

permanecemos/perdemos frente ao computador ou com o lápis a mão para extrair algo e... não 

sai nada. Se torna uma tortura cognitiva, violência contra os pensamentos, “espremer” até a 

última partícula neurológica possível, fazendo com que aquilo que se escreve, seja mais seu, 

do que dos autores e leituras que lhe alimentam. 

Essa escrita, se apresenta ainda como esboço de uma pesquisa que se encontra 

permanentemente em movimentação. Os primeiros passos de uma aventura rumo a mundos 

desconhecidos, espaços dentro e fora de mim que ouso ver e rever, experimentar e vivenciar. 

Espaços para transitar, pertencer, construir vínculos afetivos e profissionais. 

Promover esta escrita permite um retorno a certos acontecimentos pois ela é carregada 

de força(s) pela própria investigação que procuro desenvolver, considerando os diferentes 

polos existentes no sistema educacional. A maneira como exerço uma prática de pesquisa em 

que preciso forçosamente colocar em palavras, linhas e parágrafos o que até então era 

significativo apenas para mim, está intrinsicamente relacionado com minhas experiências e 

vivências.   

Assim, justifico a problematização trazida inicialmente neste artigo que representa as 

primeiras inquietações da minha pesquisa de mestrado: a necessidade de começar uma escrita 

para o projeto de dissertação. Em meio aos estudos e leituras iniciais, veio ao meu encontro a 

“metáfora da casa” de Bachelard. Casa que sempre se fez presente em meu imaginário e que 

agora metaforicamente poderia ser povoada e construída a partir de minhas indagações, 

aflições e devaneios. Casa agregada ao elemento da madeira que insiste em se prender as 

minhas percepções.  

Em algum lugar novo, desconhecido, no percurso que se faz necessário percorrer até 

chegar ao destino, meu olhar me puxa, visualizo com atenção nos segundos que se fazem 

possível ver, os galpões, as cercas, árvores antigas, que pelo tempo transcorrido criam uma 
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certa imponência que tudo envolve, desde as casas mais simples, cabanas, até aos mais 

modernos chalés contemporâneos.    

Casa, pensada como uma imagem poética, articulada como espaço físico, mas também 

como espaço conceitual, trazida como esqueleto formativo, como um alinhamento de ideias, 

amenizando um pouco a dificuldade que se instaurava na ação: escrever...  

Como aspecto característico, minha investigação consiste em uma evolução contínua 

de perguntas, entendimentos e compreensões que, por sua vez, provocam ainda mais questões. 

Considerando ainda, como minhas intervenções afetam os outros e a mim mesma. Uma 

abordagem metodológica que é diferente da pesquisa tradicional, pois está baseada no 

conceito de que o sentido não é encontrado, mas construído e que o ato da interpretação 

construtiva é um acontecimento criativo. 

Investigação que se desenvolve por entre os diferentes ambientes da casa, e onde em 

cada um se faz presente minha voz e de autores convidados a dialogar na pesquisa. Debatendo 

conceitos e possíveis problematizações sobre minha movimentação no campo educacional, 

onde o ser professora é trazido todo instante para a discussão. Sendo que, “[...] a casa é uma 

das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos [...]” 

(BACHELARD, 1998, p. 26). 

Porém, percebi no transcorrer do processo que os espaços do porão, do andar 

intermediário e do sótão (espaços que são apresentados por Bachelard), não dariam conta de 

articular os diferentes redutos de compreensão conceitual que propunha explorar, senti 

necessidade de agregar mais dois ambientes: o quarto (refúgio e abrigo ocasional, lugar de 

nossos devaneios íntimos, guarda nossas lembranças mais secretas e que não as 

confidenciamos facilmente, nem para qualquer um), e o alpendre (local que estabelece 

marcadamente a divisão/união entre o espaço interior e exterior de uma casa, protegendo-a 

das intempéries climáticas). 

Desta forma, há mais possibilidades de perder-se em meio aos aposentos, corredores, 

se aconchegar em algum quarto, descobrir passagens secretas, revirar os armários, e talvez 

reencontrar em meio as gavetas, tesouros ocultos, bibelôs, objetos antigos, mas que atualizem 

sentimentos no presente. Uma movimentação com maior leveza, porém não sem a ausência de 

amarras, ou seja melhor pensar em laços e fitas que não prendem mas enfeitam. 

Nem todas as mudanças são de imediato bem vindas ou bem vistas, para algumas 

delas se olha com tom de indiferença ou mesmo de desconfiança. Para outras olhamos como 
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quem enxerga uma possibilidade a mais de produzir, de pensar, de agregar significados 

diferentes para os papéis que desempenhamos cotidianamente.  

Busco, na intensidade dessa transitoriedade, um processo de escrita que faça dela 

única, “produzir uma língua dentro da nossa língua” (OLIVEIRA, 2015, p. 453). Permeada 

com minhas digitais, degustada de sabores próprios, com sons do campo e cheiro de madeira. 

Que faça desviar o fluxo comum do pensamento e aderir a novas percepções, podendo haver 

rachaduras, rupturas, lágrimas ou incisões no que busco transcrever. Mas, sendo que as 

fissuras me ajudam a ver além do que é naturalizado, presumido, dado como consumado.  

 
Posso sem dúvida escolher hoje para mim esta ou aquela escrita, e nesse 
gesto afirmar a minha liberdade, pretender buscar um frescor ou uma 
tradição; já não a posso desenvolver numa duração sem me tornar pouco a 
pouco prisioneiro das palavras de outrem e até de minhas próprias palavras. 
(BARTHES, 2004, p. 15-16) 
 

Uma investigação que se edifica principalmente a partir das diferentes intensidades de 

força que vem ao meu encontro, onde muitas vezes sinto o efeito, mas desconheço a causa. 

Contato que ocorre através do processo de fricção, no sentido de atrito, resistência, força que 

surge em sentido contrário ao movimento, e que mesmo assim faz meu corpo se deslocar, sair 

da inércia. Territórios pessoais, imagéticos, teóricos e conceituais pelos quais tenho transitado 

e, onde nem sempre as aberturas, as direções que se apresentam a minha frente, são as que 

realmente quero percorrer. Paisagens, pelas quais sou atraída, provocada, domesticada e, 

principalmente, desestabilizada. 

Tensão entre potências de força, que provem de conflitos de opiniões, de gerações, da 

multiplicidade cultural, dos “muitos mundos num só” (OLIVEIRA, 2015, p. 450). O dissenso, 

que faz procurar habitar a zona de fronteira, produzir aprendizagens e saberes a partir do 

impensado, que “[...] não consiste em trabalhar dentro de limites fechados e que não poderiam 

ser ultrapassados, mas em trabalhar transpondo limites, aprendendo a aprender” (KASTRUP, 

2001, p. 24). Onde muitas vezes, tenho percebido que a resistência passiva é uma das 

maneiras mais efetivas de enfrentar aos caprichos temporários do sistema educacional. 

Pretendo agora, nas linhas que se seguem, direcionar a lente de foco para os dois 

cômodos (quarto e alpendre), ambientes estes que incorporei a minha casa. Espaços que são 

pensados mais intimamente e aos quais detive um olhar especial, no sentido de apreender, 

reflexionar as distintas imbricações do meu ser professora. Lugares que permitiram 
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intensamente relembrar, rememorar momentos, as experiências vividas, que me possibilitou 

viver em um mundo de intervalos, tomar um fôlego, dar um tempo.   

 

Para além das situações vividas, necessitamos descobrir as situações sonhadas 

Sigo em direção ao meu quarto. Porém, ele não se encontra nos lugares habituais de 

uma casa. Ele é no sótão! Sempre achei incrível a proximidade do teto, o desenho que as vigas 

criam, a possibilidade de riscar, prender objetos e olhar pra fora por aquela única janela 

retangular que também é a única que possibilita a passagem de luz.  

Conceitualmente no meu quarto/sótão também guardo meus objetos, meus tesouros 

secretos. Às vezes começo a revirar, procurando redescobrir o que há tanto tempo tenho 

deixado ali parado, e até esquecido. A luminosidade que passa pela janela nem sempre é 

suficiente para conseguir ver com nitidez, mas que o torna encantador, pois tem vezes, que 

descubro estar ali o que nem pensava em encontrar. 

Permaneceram escondidos por um determinado tempo, e onde, em alguns momentos 

procuro também me esconder. Lugar do meu silêncio, da tranquilidade física, de poder me 

recolher ao meu canto, “não como uma fuga, mas como uma tomada de fôlego; não para 

alienar-se, mas para dar um tempo” (BARTHES, 2007, p. 92). 

Tentando prepotentemente ser autora da minha própria história. Nesse espaço, procuro 

de certa forma, realizar a diluição do meu excesso de incertezas, clarificar impressões que me 

parecem tortas, desfocadas. Ou, me fazer perceber que pode ser a minha lente que esteja 

embaçada, suja.  

Uma pesquisa que me desafiou e constantemente é um desafio, pois não há dados a 

serem analisados, coletados e categorizados partindo de uma observação estrangeira. Torno-

me corpo integrante da investigação, onde inclusive eu própria sou o maior questionamento, a 

pergunta, no sentido de formação como docente, como ser humano.  

Sendo a linguagem escrita, as palavras e a fala insuficientes para dar conta de muitas 

destas experiências, tende a ser insatisfatória a real sensibilidade da experiência. Em seu livro 

onde procura desenvolver uma aproximação a essa investigação, Van Manen (2003) 

exemplifica esse fenômeno da dificuldade na linguagem para se fazer entender, “que 

palavra(s) utilizo para descrever esta experiência?” (p. 16). Como posso significar em 

palavras expressões, gestos, risos, olhares, toques, empurrões, barulhos, murmúrios, carinhos, 

silêncios, isolamentos, afagos, cheiros, sabores, delicadezas? 
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Parece que com as palavras criamos algo – como, por exemplo, conceitos, 
intuições, sentimentos – que de nada, é dizer da experiência vivida, pois 
estas palavras serão sempre insuficientes para mostrar nosso objetivo. Talvez 
seja porque a linguagem tende a intelectualizar nossa consciência, porque a 
linguagem é um aparato cognitivo. (MANEN, 2003, p. 16) 

 

Por isso essa escrita, se faz como lugar de desconforto, de estranhamento e 

pensamentos suspensos, sem conclusões ou fechamentos. Palavras que possuem a força de 

multiplicar os silêncios, problematizações que surgem como trampolim. Ambientes sujeitos a 

múltiplas modificações, ampliações. 
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Resumo 
Esta pesquisa consiste em um estudo das transformações na paisagem urbana contemporânea 
e sua relação com a imaginação e o imaginário da cidade. Brasília, Goiânia e Belo Horizonte 
consistem no cenário desta investigação. Hoje, muitas transformações estão ocorrendo no 
mundo urbano a partir de mudanças estéticas, culturais, atitudinais. As paisagens tornam-se 
fluídas, flutuantes, oníricas e cada vez mais imaginárias interferindo na nossa sensibilidade. 
Como as nossas cidade planejadas estão recebendo esse movimento é a questão central desta 
investigação que tem as teorias do imaginário como a base para a compreensão deste 
fenômeno. 
Palavras-chave: paisagem urbana; imaginário; sensibilidade.  
 
Abstract 
This research is a study about the contemporaneous urban landscape transformations and their 
relation with the city's imagination and imaginary. Brasília, Goiânia and Belo Horizonte are 
the investigation's scenery. Today, many transformations are being happing at urban world 
and they are esthetical, cultural and attitudinal changing. The landscapes are turning in fluid, 
floating and oneiric and this changing are affecting more our sensibility. As our planned cities 
are receiving this movement is the capital question of this research that has de imaginary 
theories as fundaments to the comprehension of this phenomena.  
Key words: urban landscape, imaginary, sensibility. 
 
 
1. Introdução 

As novas paisagens urbanas que estão emergindo no cenário internacional comportam 

imagens múltiplas de escultura em dobras brancas como velas ou reluzentes, flutuação de 

nuvens, de tecidos brilhantes, ilusionismo, onirismo, cromatismo, perspectivismo, 

sonoridades, instabilidades semióticas em edifícios tortos, vertiginosos, texturas e todos os 

                                                 
1  Este trabalho consiste em resultados parciais do projeto em desenvolvimento, intitulado: De cidades planejadas à 
metrópoles contemporâneas: novas sensibilidades urbanas e transformações na paisagem em Goiânia, Brasília e Belo 
Horizonte, com financiamento do CNPq. 
2 vpcsilva@hotmail.com. 
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artifícios da imaginação para afetar a subjetividade e os sentidos. As inspirações vem do 

cinema, dos mitos, dos romances de todas as fontes do imaginário, Arantes (2012). A 

estrutura intelectual dos desenhos e das imagens que partem da racionalidade é abandonada 

em função da área da sensibilidade, da emoção e das sensações Consiglieri (2007, p.22). No 

cenário internacional, por exemplo, essas transformações na paisagem já são mais visíveis em 

imagens advindas da arquitetura e do urbanismo, mas também expressa-se nas artes visuais de 

modo geral.  

Como observa Pitta (2013, p.22) o espaço fantástico é a forma a priori da esperança, a 

função fantástica do espaço é a reserva infinita de eternidade contra o tempo. Nos 

perguntamos assim, quais transformações nestas paisagens urbanas possibilitaram mudanças 

na forma de perceber o espaço e no próprio imaginário dessas cidades? Partimos do 

pressuposto que parte da energia do moderno arrefece-se e novas sensibilidades interveem 

nestes espaços. Essas novas sensibilidades unem temporalidades não-lineares e o passado 

distante encontra as mais novas tecnologias e suas realidades fluidas e flutuantes. O 

imaginário tem um papel preponderante no elo de tempos múltiplos que repercutem detendo o 

tempo linear, progressista e finalista da modernidade. Na dinâmica do imaginário, como 

afirma Bachelard (2000, p.19), as imagens não aceitam ideias tranquilas, nem ideias 

definitivas e incessantemente a imaginação nutre-se, enriquece-se com novas imagens. Assim, 

para compreender as transformações urbanas, como sensibilidades forjadas na atualidade, as 

teorias do imaginário fornecem o campo teórico-metodológico profícuo para interpretar as 

novas formas espaciais, urbanísticas, arquitetônicas, artísticas e culturais que alteram o olhar e 

o habitar a cidade contemporânea.  

Quando observamos as novas paisagens urbanas em suas múltiplas dimensões parece 

que estamos vivendo o imaginário da cidade no tempo da imaginação propriamente dita. Em 

toda parte, a emergência da fantasia e a quebra da razão cartesiana são princípios deste tempo. 

De acordo com Bachelard (1989) a imaginação criadora nos permite abandonar o lugar 

comum das coisas, pois, esta tem um papel de sedução e nesse percurso é preciso saber 

abandonar o que se vê e o que se diz, em favor do que se imagina. Toda imaginação é uma 

viagem que pressupõe um espaço a ser percorrido. Muitas dessas novas concepções consistem 

em abordagens a partir de várias formas de imaginação do espaço, onde intervenções como 

patrimonialização, culturalização, virtualização e toda emergência de sentidos passam a 

ocupar a cena urbana. 
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2. Paisagens fluidas e flutuantes: a cidade depois da pós-modernidade 

Parte das forças responsáveis pela constituição das novas paisagens urbanas, a 

Arquitetura, as Artes, o Urbanismo, as tecnologias digitais e as demais disciplinas que 

interferem diretamente no espaço urbano tem-se voltado como um empuxe para o imaginário, 

o fantástico e o irracional – no sentido em que rompe com a razão moderna – e instala a 

surpresa, o aguçar dos sentidos. Arantes (2012), embora numa crítica distinta da nossa, lança 

uma interessante compreensão sobre o comportamento dessas novas manifestações, por 

exemplo, no campo da arquitetura que tem criado novas paisagens, com mais visibilidade, 

hoje, no cenário europeu, mas que nos ajuda a pensar o significado dessa emergência do 

imaginário nas formas urbanas. Segundo Arantes (2012, p.17), quanto mais polimorfo, 

retorcido, desconstruído ou liquefeito for o edifício arquitetônico, maior o seu sucesso de 

público e o seu valor como imagem. Com uma crítica severa, este autor mapeia a 

inventividade contemporânea, e é sobre tal mapeamento que nos detemos no exame 

minucioso desta obra. Pois ela revela o fenômeno que também detectamos: a criação de 

paisagens imaginárias fluídas e flutuantes que transformam o mundo urbano em imagem com 

intensa preocupação estética, emocional e simbólica e que procura tangenciar diversos modos 

de sentir.  

A sensibilidade da interação digital amplia-se, criando cenários sensíveis e 

espetaculares, chegando mesmo a transformar o modo de gerir as cidades. Como afirma 

Arantes (2012) a renda que geram não é mais a renda da fundiária, mas uma renda intrínseca a 

sua forma, sua paisagem espetacular, segundo o autor, o cubo modernista foi desmontado e 

em seu lugar o aparecimento de uma pluralidade de novas formas surgiram. Trata-se de uma 

ruptura maior do que aquela ligada, historicamente, ao modernismo. Depois da pós-

modernidade que inicia rupturas importantes no modo como como apreendemos espaço e 

tempo, a adoção de um tempo não-linear, de um espaço não-euclidiano, e a própria mudança 

na estrutura do sentimento, como revelou Harvey (1992) acentuam-se e um novo modo de 

percepção e recepção, que tem na cidade e no urbano sua maior ressonância, aflora. Voltará a 

cidade ter um valor de obra de arte? Que elementos profícuos essa profusão imaginária poderá 

revelar? O que significam essas novas obras que reacendem o encantamento pela 

paisagem? ...Edifícios que desaparecem em meio a nuvens ou tornam-se etéreos como balões, 

paredes móveis, torres que só existem por efeitos de luz...(ARANTES, 2012, p.19). 
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Essa paisagem fluída e flutuante, por vezes, imaterial e complexa a estimular os 

sentidos e interferir no sentimento dos habitantes, observadores e visitantes certamente tem 

um significado cultural e temporal mais amplo do que unicamente seu impacto econômico. 

Embora, este último não seja de se desconsiderar, pois, como expõe Arantes (2012 p.21) os 

efeitos espetaculares dos edifícios singulares na paisagem são capazes, por si só, de ativar 

economias fragilizadas, atrair turistas e investidores, e redefinir a identidade de sociedades 

inteiras, devido ao grande poder simbólico que exprimem.  

Um exemplo deste efeito, amplamente estudado por Arantes (2012) como obra-

símbolo é o museu Guggenhaim de Bilbao, projetado por Frank Gehry ao qual Arantes, 

analisa o fenômeno, também chamado-o de Efeito Bilbao, destacando ao longo de toda a sua 

obra e apontando inclusive suas influências no Brasil, como o Guggenheim projetado para a 

área portuária do Rio de Janeiro pelo arquiteto francês Jean Nouvel, projeto que encontra-se 

interditado, ou a Casa da Música na Barra da Tijuca de autoria de Christian de Portzamparc, 

ou ainda o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em Fortaleza, que de acordo com Gondim 

(2007) trata-se de um empreendimento com operação equivalente ao Guggenheim de Bilbao 

na Espanha. São transformações significativas na paisagem, sobretudo, em complexos de 

vocação cultural como museus, casas da música, espaços para artes, encontros e atividades 

culturais diversas.  

Não acreditamos, porém, que este fenômeno seja puramente mercadológico. O fato 

dessas paisagens, imagens e edificações atenderem à uma necessidade em primeiro lugar 

emocional e perceptiva, em vez de racional ou simplesmente funcional, denuncia, ao contrário, 

a emergência de um afloramento da sensibilidade, do encontro com sentidos que foram 

perdidos na racionalidade exacerbada da modernidade. Na nossa análise estamos iniciando 

um período profundamente ligado à imaginação e a necessidade criar.  

 

3. O conceito de imaginário e imaginário da cidade 

O conceito de imaginário adquiriu uma valorização ontológica através da 

fenomenologia bachelardiana, mas também pela vanguarda dos estudos promovidos pela 

psicanálise, pelo surrealismo. Esse movimento procurou propor respostas às questões de um 

tempo fundamentalmente moldado pelo exacerbado racionalismo científico. A tentativa de 

construção epistemológica do imaginário traz um conjunto de outros conceitos e termos que 

lhe são inerentes, tais como imagem, imaginação, símbolo, signos, significados entre outros. 
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O imaginário, de modo geral, como as diversas formas de manifestação da imagem, por 

exemplo, os arquétipos - imagens fundamentais da imaginação humana - emergem 

resolutamente no mito, na literatura, nas artes, na poesia, nos processos simbólicos do 

cotidiano e até mesmo na ciência. Podem ser trabalhados por campos disciplinares distintos 

como a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia, a História, a Psicologia, a Geografia, entre 

outras disciplinas e também transdisciplinarmente.  

Mafesoli (1995) destaca que, “em toda história, há um quarto de realidade, pelo menos 

três quartos de imaginação” e afirma que não é de maneira alguma sua parte imaginária que, 

em todos os tempos, agiu menos poderosamente sobre os homens. No trajeto firmado em sua 

obra chega ao entendimento de que a ênfase dada ao mito, no presente, traz a lembrança que a 

imagem que lhe serve de suporte é um elemento essencial em toda estruturação social. Deste 

modo, após mais de dois séculos de dominação econômico-política, é preciso também saber 

explorar o vasto domínio do imaginário coletivo que embora não seja pensado, é amplamente 

vivido na vida cotidiana. Assim, antes mesmo que uma sociedade reorganize sua vida 

material, antes que ela elabore uma ideologia e tenha um projeto político-econômico ou 

constitua seu poder, precisa da potência simbólica e de todas as coisas que podem ser 

resumidas sob o termo “imaginário social”. Em cada grupo sólido, forte e dinâmico (político, 

cultural, religioso), e em que repousa um ideal partilhado, a força viva de dado conjunto, 

certamente, é o imaginário que o constituiu. E quando esse imaginário enfraquece-se, a 

estruturação social, em questão, perde sua força e tende a se desagregar.  

Determinados fluxos de pensamentos ligam-se às práticas simbólicas, como práticas 

construídas socialmente e que orientam o comportamento e as ações. Em outros momentos, 

seguindo as correntes da psicologia analítica ou o trajeto antropológico trilhado por Gilbert 

Durand (1997), as imagens arquetípicas são representadas por um conjunto de símbolos 

produzidos pelo inconsciente coletivo. A origem dos arquétipos perde-se no tempo e na 

diversidade cultural, nas quais as imagens remontam ao surgimento do próprio homem. 

Muitas dessas imagens sobrevivem atualmente como símbolos nas artes, nos medos e nos 

desejos coletivos e ajudam a explicar a permanência de algumas representações simbólicas 

ligadas aos mitos mais universais, que pouco variam de sociedade para sociedade. A teoria do 

imaginário, apesar da pluralidade semântica dos conceitos que abarca, sobretudo, o conceito 

de imagem e a infinidade de imaginários possíveis, converge para um ponto fundamental: o 
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imaginário está ligado as criações da imaginação, Bachelard (1974) e tais criações tem no 

devaneio sua força primordial. 

Malrieu (1996) também destaca que o imaginário frequentemente consagra-se por 

estudos que se dedicam a imaginação criadora. Os sujeitos operam criações sensíveis, que não 

são reproduções de objetos ou de situações vividas, tais como, os sonhos, as representações 

míticas e as artes plásticas. Esta questão, porém, não é estudada independente de outra: a 

reprodução de imagens.  

Neste ponto, temos uma conexão fundamental que se estabelece entre o imaginário e o 

espaço. Gaston Bachelard foi o filósofo que mais contribuiu para fundamentar a metafísica da 

imaginação e também a relação instauradora entre imaginário e espaço.  Na obra A Poética 

do Espaço, o imaginário tem na dimensão espacial seu principal elemento constitutivo. 

Bachelard (1974) tomando a casa como “corpo” de imagens, acredita ser seu dever ir até o 

fundo delas. Utiliza-se da imagem do porão e do sótão para analisar os sonhos e os medos que 

habitam a casa. O “espaço simbólico” - descortina-se nas imagens da intimidade a partir das 

relações de topofilia, nome que Bachelard (1974) dá as investigações do espaço íntimo, o qual 

o autor também denomina de espaço feliz. O seu método ocupa-se da aderência das imagens e 

evoca as relações entre espaço vivido e o sonhado e seu cosmo: observamos que um fluxo de 

imagens “forjadas ou desgarradas” do devaneio movimenta-se na construção de um “espaço 

imaginário” de profunda ressonância simbólica que toma na “vigília” o “sonho”. Este espaço 

simbólico, compreendido por Bachelard, traduz o modo como nossa civilização racional não 

perdeu sua dimensão imaginária, embora ela tenha sido negada: “em nossa civilização que 

põe luz em todos os cantos, que põe eletricidade no porão, não se vai mais ao porão 

segurando uma vela. O inconsciente não se civiliza: apanha o castiçal para descer ao porão...” 

(BACHELARD 1974, p. 368).  

O filósofo da imaginação alerta que, além das situações vividas, devemos descobrir 

situações sonhadas e também devemos reabrir o campo das imagens primitivas que foram 

talvez os centros de fixação das lembranças deixadas na memória. Seu pensamento repousa na 

concepção de que “a imaginação é esse dinamismo organizador”, ou seja, além da faculdade 

de criar imagens, a imaginação é potência, responsável por deformar as cópias fornecidas pela 

percepção, e esse dinamismo reformador das sensações torna-se fundamental, pois, quando se 

fala em imaginário, fala-se em criação, poesis, mas também em afetividades e em pulsões, 

como os medos e sonhos. Tuan (1980) retomou o conceito bachelardiano de “Topofilia” como 
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o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou o conceito, vívido e concreto como a experiência 

pessoal. A partir daí discorre sobre as distinções entre ver e o olhar e como o “mundo” 

percebido é tanto mais abstrato e complexo que o “mundo” conhecido através de outros 

sentidos: ... “topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, 

incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material”. (TUAN, 

1980, p. 107). 

A relação de afinidade com o lugar, denominada topofilia, não se restringe a uma forte 

emoção, pois, quando o lugar é tomado com impetuosidade pelo sujeito, ele é percebido como 

um símbolo. A afeição ao lugar deriva em muito da consciência do passado. Como exemplo, a 

história visível dos monumentos petrificados na paisagem é menção memorativa à sacralidade 

dos heróis sob o solo. Mas antes disso, o autor aponta que o sujeito investe grande parte da 

sua afetividade com o lócus no próprio invólucro do lar, posteriormente em seu bairro e em 

extensão a sua cidade, Tuan (1980). 

No que corresponde ao imaginário da cidade, uma forte relação estética também é 

estabelecida: varia do efêmero prazer que se tem de uma vista até a sensação de beleza, 

igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada, ou ainda, a resposta 

pode ser tátil - o deleite de sentir os valores, as memórias, as representações de uma cidade e 

todos os sentimentos que temos para com ela por ser também o lócus de reminiscências as 

quais são possíveis de expressar-se. K. Lynch (1997) aborda essa dimensão do deleite que a 

imagem da cidade pode provocar e sobre o modo como através da imagem da cidade todos os 

sentidos estão em operação, assim, as imagens ambientais correspondem a um processo de 

interação entre o observador e aquilo que ele vê na paisagem, por isso também, a importância 

da qualidade da imagem urbana, ela deve ser aprazível aos sentidos. A criação de paisagens 

contemporâneas correspondem a essa expectativa e liga-se inteiramente as discussões do 

imaginário. De acordo com Pitta (2006) a preocupação dos arquitetos hoje para com as 

paisagens contemporâneas é criar espaços lúdicos que alimentam-se do imaginário, afetam a 

percepção e a emoção, atingem os sentidos, suas dobras, por exemplo, tem dimensões aéreas 

são fluidas e flutuantes, segundo a autora, ligando razão e emoção. 

A afetividade do espaço poético apresentado por Bachelard (1974); que toma a casa 

como cosmo da intimidade e espaço imaginário por excelência; ramifica-se para além de 

telhados, de portas, de aposentos secretos de um passado latente e por analogia podemos 
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estende-lo para a cidade: um ambiente construído tão mais complexo e repleto de memórias e 

de imagens, também ligado pela emoção e pela capacidade de significar.  

Os estudos dos imaginários urbanos são um exemplo da relação contundente que pode 

ser estabelecida entre espaço e imaginário. As contribuições teóricas, aqui apresentadas, 

auxiliam tanto a investigação das inteligibilidades urbanas, como suas imagens e suas 

sensibilidades.  

A cidade, desde sua origem, é criada de uma forma mítica, como no mito de Babilônia 

– a cidade maldita – como estabelece Pesavento (1999), até a Jerusalém Celeste – cidade ideal, 

verificam-se os aspectos da emergência simbólica da cidade e a partir destas narrativas em 

que lhe estão presentes os sentidos mais remotos, identificamos que toda cidade comporta, em 

grande parte, estes significados arquetípicos que também compõem o seu imaginário. Plena 

de possibilidades, a cidade é revisitada a partir de suas imagens e de sua memória. A cidade 

subjetiva, a princípio, surge do afloramento de um desejo e dos modos de pensá-la, de vivê-la 

e de sonhá-la, tal como definiu Pesavento (1999).  

A imagens da urbe são plenas de valores, das mais tangíveis, como as cenas que 

reúnem a arquitetura, os monumentos e toda a textura ou ausência de textura desdobrada no 

espaço que se vê, que se toca e habita-se até as imagens mais próximas da cidade que se sonha, 

da poesia, da fotografia, da pintura, do romance até o ponto em que todas essas imagens 

articulam-se. Composições imaginárias da cidade, na qual se apresenta a cidade mesma em 

suas múltiplas dimensões. De acordo com Pesavento (1999) a sensibilidade especial, capaz de 

firmar-se como paradigma é a percepção do poeta, do pintor, do literato que sente ao seu 

modo a inteligibilidade da urbe. A esse respeito, Pesavento (1995) diz que o “cidadão comum” 

pertence ao circuito cultural que une os “produtores” e “consumidores” da cidade, a variação 

de sensibilidade dar-se-ia pelos diferentes tipos de educação do olhar que se dirige ao espaço. 

No campo da intertextualidade, a imaginação urbana vem à tona quando se cruzam as 

percepções e formam um único nó, tão fino quanto complexo. Por exemplo, quando os 

homens da cidade, sujeitos inseridos num conjunto de relações tensas, dadas por esse espaço, 

são tomados como personagens do romance. Ler pela ficção a realidade, são nestes intertextos 

um conjunto de imagens que passa a fazer sentido e a interagir para uma interligação dos 

mitos, símbolos, emblemas e sinais, clarificando numa síntese o imaginário da cidade. 

Segundo Bastos (2000) quando os olhares cruzam-se na linha do mesmo horizonte e não se 

sabe mais quando a realidade tornou-se ficção, neste interregno a cidade é representada. 
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Bastos (2000) considera os discursos que se fazem sobre a cidade, mas fundamentalmente a 

cidade como geradora de discursos, entre eles a literatura, nessa via de mão-dupla: sobre a 

cidade e próprio dela mesma. Assim, a cidade dos contos é uma forma de organização 

humana no sentido físico e topográfico, mas também político e artístico. A cidade imaginária 

também figura como polis. 

 A realidade urbana precedente à sua manifestação visível e palpável, a realidade que 

experimentamos como imaginação e vivenciamos na construção material, expressa a 

experiência sensível e simbólica - a cidade real/ideal - nos seus sentidos e metáforas que 

formam o imaginário. De acordo com Pesavento (1999, p. 8), nossa contemporaneidade é 

dominada por imagens na criação de um mundo que se parece mais real que a própria 

realidade resultante de uma representação originada entre os estímulos sensoriais e a 

sedimentação primordial da cultura. Quando se associa a emergência destes fenômenos que 

atravessam o nosso tempo no lugar em que essas coisas acontecem, chegamos à cidade 

contemporânea, que se impõe como tema de reflexão e campo para os estudos do imaginário.  

Ferrara (2000), por sua vez, também apresenta a cidade como objeto de estudo 

extraordinariamente complexo e instável, que suscita a emergência da imagem da cidade, 

criadora de identidades e de significados urbanos. A inteligibilidade da imagem urbana exige, 

segundo esta autora, mais do que o descrever as particularidades das suas várias 

manifestações, exige-nos entender seus significados e possibilidades que se faz representar 

pelas suas imagens. Ou seja, imagens urbanas são signos da cidade e atuam como mediadoras 

do conhecimento dela. Esta compreensão pressupõe, além de ver a imagem, discriminar suas 

características num quadro generalizante a revelar a outra face da cidade que impõe discernir. 

Uma observação analítica para distinguir imagens dentro de imagens e exige-se também um 

deslocamento da imagem visual para a criação imaginária. Conforme aborda Ferrara (2000), 

transformando, assim, a imagem numa outra categoria de análise do fenômeno urbano na qual 

imagem e imaginário urbano correspondem a manifestações de dupla mão, ambos referem-se 

àquele espaço; de um lado ambos correspondem a desafios perceptivos, de outro, enquanto 

categorias de análise, não tem na cidade apenas um lugar de manifestações, ao contrário, eles 

a qualificam, são informações, são significados urbanos produzidos na cidade. Ferrara (2000).  

Como movimento de percepção e recepção, é possível falar na experiência de uma 

fruição coletiva na qual, como apresenta Ferrara (2000), “ver não é constatar”, mas “produzir 

informação urbana”. Pensar é refletir, é ação e estímulo que formula uma poética da cidade, 
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como a figura do flâneur, que em lentos passos pode viver e sentir a experiência urbana, 

buscando cotejá-la entre o passado e o presente. Caracterizar as treliças que sustentam o 

imaginário urbano, como fisionomia e sentido constituintes da cidade, ligando fragmentos, os 

discursos e narrativas é o trajeto que liga a paisagem aos sujeitos no contexto urbano, tais 

sujeitos são ao mesmo tempo, construtores, observadores, emissores e receptores. O cientista, 

o arquiteto, o geográfo e o poeta encontram-se afinal na mesma cidade! Auxiliados pelo viver 

na urbe, transformam, criam e a recriam em narrativa.  

No que corresponde a metodologia deste trabalho, ela consistirá na análise que 

considere o tripé: a semiótica da imagem urbana correlacionada a análise fenomenológica do 

imaginário da cidade e a emergência de novas formas na paisagem advindas da arte e da 

arquitetura. No que corresponde a semiótica da paisagem urbana, Ferrara (2000), esclarece 

que a imagem urbana nasce da interpretação de sua visibilidade e chega mesmo a dizer que 

não há leis gerais que determinam uma metodologia do modo de observar ou comparar as 

imagens da cidade. São muitas a possibilidades que, segundo a autora, a cidade como 

fenômeno orgânico e subjacente à natureza de sua imagem, coloca a imprescindibilidade da 

contextualização. Deste modo, compreendemos que não há uma gramática estabelecida para o 

entendimento dos signos e do imaginário urbano. Assim, partiremos do registro fotográfico e 

de outras imagens visuais para a análise de conteúdo da paisagem. Seguimos na busca 

documental por imagens que revelem as transformações nestes espaços no qual poderemos 

empreender uma investigação da imagem e do imaginário urbano nessas cidades.  

 

4. Cidades planejadas: um imaginário em construção 

Vislumbramos nesta análise um estudo das cidades planejadas: Goiânia-GO, Brasília-

DF e Belo Horizonte-BH visando compreender a relação existente entre a paisagem urbana e 

o imaginário social, sobretudo a partir das transformações que essas cidades sofreram nas 

últimas décadas. Tais cidades surgiram para abrigar um contingente populacional de 

aproximadamente 50 mil habitantes e hoje possuem mais de um milhão de habitantes cada 

uma delas. São cidades que se expandiram quantitativamente, fraturaram seus tecidos e 

resultaram na proliferação de diversos problemas sociais. No plano teórico muitas críticas e 

soluções interventivas foram pensadas por diversas áreas do conhecimento que abarcam os 

estudos urbanos, sobretudo, na Arquitetura e na Geografia, mas também na História, na 

Sociologia. Muitas foram as discussões feitas sobre o pós-modernismo tanto no que se referiu 
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a suas críticas, quanto as concepções e modificações que esse novo modo de pensar 

promovera nas paisagens urbanas. Atualmente, assistimos às recentes inovações que alteram 

de um modo novo o espaço, promovendo transformações técnicas, estéticas, estilísticas e 

imaginárias na paisagem cuja abordagem está presente, por exemplo, como já vimos nas 

obras de Fiori Arantes (2012), Consiglieri (2007), como também nas obras de Felice (2009), 

Araújo (2011), Harvey (1992), Colin (2004), Coelho (2011) tais autores fornecem-nos um 

quadro teórico para reconhecer que muitas inovações estão ocorrendo no mundo. Muitas 

dessas inovações também vem acompanhadas de mudanças atitudinais caracterizadas, por 

exemplo, pela emergência da questão ambiental, pela preocupação com a escala humana, com 

o emocional, subjetivo e perceptivo nas criação de novas paisagens. Nos perguntamos assim, 

como e quais dessas inovações tem penetrado nas nossas “cidades modernas” do interior do 

Brasil – Goiânia, Brasília e Belo Horizonte? - Cidades que surgiram sob o signo de serem, a 

princípio, capitais administrativas e hoje, cada vez mais, são também capitais financeiras e 

culturais. Desse modo, quais inovações nestas paisagens urbanas possibilitaram 

transformações no modo de vida e no próprio imaginário dessas cidades? Partimos do 

pressuposto que parte da energia do moderno com a qual foram concebidas essas cidades 

(Goiânia, Brasília e Belo Horizonte) arrefece-se e tais mudanças geram novas sensibilidades 

que interveem nestes espaços. A cidade na era da imaginação é nossa premissa fundadora. A 

imersão na fantasia, como preconizou Bachelard (1989) nunca fora tão atual, estamos cada 

vez mais em busca de operadores de imagens que durem. O que observamos mais 

precisamente é a paisagem urbana, sobretudo suas transformações a qual interpretamos como 

novas sensibilidades urbanas forjadas na atualidade. Tais transformações consistem em novas 

formas espaciais, ambientais, urbanísticas, arquitetônicas, artísticas e culturais inseridas na 

paisagem nesse momento contemporâneo.  

O conceito de sensibilidade o qual lançamos mão para pensar as potenciais inovações 

nas cidades advém de autores como Olalquiaga (1998), Harvey (1992), Pesavento (1999). 

Trata-se de uma abordagem sobre as transformações culturais da cidade e a emergências de 

novas sensibilidades que correspondem à rupturas nas concepções modernas tais como: a 

racionalidade, o progresso, a fragmentação, o apagamento das marcas do passado sob as quais 

Goiânia, Brasília e Belo Horizonte foram gestadas. As transformações das paisagens no 

interior das mesmas trazem também novas formas de relações entre os habitantes e a cidade. 

Muitas dessas novas concepções consistem inclusive, paradoxalmente, na preservação do 
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passado e na valorização da memória urbana a partir das várias formas de patrimonialização. 

A questão da memória urbana nunca foi uma preocupação no processo de criação das cidades 

modernas. Tanto a modernidade como uma mentalidade, e a modernização como prática 

dessa mentalidade consistira em apagar o passado, e criar “eternamente” novo. O novo da 

modernidade, como observara Arantes nos seus estudos (1998) passa a envelhecer e novo da 

atualidade, na pós-modernidade, figura como pós-vanguarda. Na nossa visão a pressão de 

uma certa temporalidade nessas cidades novas passa a alterar as paisagens dando a elas novos 

e múltiplos significados sociais. A paisagem e o imaginário dessas cidades serão assim, 

analisadas, a partir de seus respectivos espaços urbanos representativos e de modo teórico em 

cotejo com fontes documentais e bibliográficas onde o viver urbano a as imagens da cidade 

são representadas.  

As palavras sensibilidade e sensível tem aparecido reiteradamente na produção 

acadêmica dos últimos anos, tanto em textos de autores nacionais como estrangeiros. Mas o 

que é sensibilidade nesta perspectiva contemporânea? Antes de explorar o sentido que essa 

expressão tem tomando, como característica do momento em que vivemos é preciso 

redescobri-la como um conceito. A palavra sensibilidade ficou gasta na modernidade e, por 

vezes, foi mal interpretada. Sensibilidade antes de tudo, liga-se a percepção, a capacidade de 

apreender o mundo fora de uma lógica exclusivamente racional e, ainda assim, dotá-la de 

sentido. A sensibilidade como síntese da percepção, antecede a formação do imaginário e da 

memória, para em seguida articular-se com esses conteúdos.  

Harvey (1992), Mafesoli (2004, 2008), Olalquiaga (1998), Coelho (2011) são autores 

que introduzem o termo sensibilidade para permitir uma compreensão do que sejam as 

transformações no mundo contemporâneo. Sendo o conceito de sensibilidade uma palavra-

chave para compreender estes novos conteúdos, pois, Harvey (1992, p.19, 45, 49) delineia a 

transformação cultural da nossa época como uma mudança na estrutura do sentimento, uma 

notável mutação da sensibilidade. Mafesoli (1998) apresenta as “formas sensíveis da vidas 

social” e o desafio do nosso tempo: como ligar o conhecimento, o social, a razão e os sentidos. 

Destaca a importância de uma razão sensível na qual a valorização do lúdico faz-se em 

oposição ao racionalismo dominante e destaca também um aspecto essencial na instauração 

da “razão sensível” cujo caráter é essencialmente geográfico: o modo como o lugar permite o 

elo social e o policulturalismo do território. Para Mafesoli (1998, 2004) o localismo é uma das 

principais marcas da nossa época e remete a um sentimento de inserção, de compartilhamento 
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emocional e ainda uma relação de proximidade. Olalquiaga (1998) destaca uma outra forma 

de sensibilidade, a sensibilidade vicária, compreendendo isso como uma predisposição 

coletiva para certas práticas culturais, uma sensibilidade em que a experiência é vivida 

indiretamente, através da intersecção da tecnologia. 

Pesavento (1999), por exemplo, apresenta que: analisar a cidade a partir de suas 

representações, implica em conferir sentidos e resgatar sensibilidades do urbano. Cientistas 

diversos, por exemplo, antropólogos como Cenevacci (1998) afirmam que existe uma 

comunicação dialógica entre artefatos urbanos e a sensibilidade de um cidadão que elabora 

percursos absolutamente subjetivos e imprevisíveis. 

São muitas as intervenções urbanas que alteram os conteúdos modernos das paisagens 

e observamos pela revisão bibliográfica que há um caráter profundamente estético nessa 

transformação e construção de novas sensibilidades.  

A experiência de criação dessas cidades – Goiânia, Brasília, Belo Horizonte como uma 

transformação espacial completa e simultânea independente da diacronia, os desenhos e 

mesmo o seu “planejamento” há muito já se transformaram e não correspondem mais as 

ideias originais. Suas transformações também convergem na geração de imagens. Tais 

cidades foram construídas, principalmente, para abrigar a vida moderna que as antigas 

capitais (Ouro Preto e Cidade de Goiás) não mais comportava como é o caso de Belo 

Horizonte e Goiânia. Brasília, Freitag (2006). Por sua vez, detentoras de uma enorme 

complexidade, responsáveis pela dinamização da ocupação do Brasil central, hoje, essas 

cidades são metrópoles regionais contemporâneas. A similitude entre essas e cidades tais 

como a simultaneidade com que foram criadas, o rótulo e o significado de serem modernas, 

bem como as temporalidades vão alterando esse significado e marcando as rupturas que 

estabelecem com a modernidade. A hipótese de que há novas sensibilidades agindo nesses 

espaços a partir de uma inter-relação entre a paisagem, as formas de intervenção e interação 

com essa paisagem e o papel do imaginário também consistem num ponto fundamental da 

vida urbana. 

 Autores como Lynch (1997), Rossi (2001) já propuseram mudanças na perspectiva 

das concepções modernas da cidade. Felice (2009) aponta novas formas de habita-la, como 

também novas formas que modificam a paisagem contemporânea das cidades. Em todos esses 

autores parece haver um fio condutor: um conteúdo estético parece tomar o lugar da lógica da 

funcionalidade e da racionalidade. As paisagens com o decorrer do tempo podem mudar 
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radicalmente de sentido e adquirir novas representações? É importante salientar que a cidade 

muda pela transformação da sua paisagem, mas também pela reinterpretação das suas 

paisagens, imagens e sentidos, assim como, pela definição de novas permanências. 

As cidades planejadas surgem num ponto do tempo com efeito de extensa 

temporalidade devido a ilusão que causam – a emergência de uma construção urbana total e 

simultânea no espaço – entretanto, a partir daí apenas iniciam sua história provocando um 

impacto intelectual e perceptivo, conformando um espaço sinuoso quanto à identidade e 

quanto ao universo simbólico que elas engendram. 

A compreensão de uma cidade liga-se aos significados que são elaborados socialmente 

no tempo, assim, os marcos urbanos tem uma profunda relação com a história que se desdobra, 

com a passagem do tempo e com os acontecimentos. Muito das transformações dessas cidades 

são ainda enigmáticas. As inovações geram outras experiências e novas representações. Entre 

o passado e o presente, elas são cidades cuja metalinguagem está ligada aos conceitos de 

tempo e imaginação. 

 

5. Cidades Sensíveis – imagens entre o pretérito e o futuro 

Em Goiânia podemos assinalar duas experiências, ainda tímidas, de transformação na 

paisagem que rompem, em parte, com as formas modernas e instauram novas perspectivas. A 

primeira delas que destacamos é a Vila Cultural – um espaço destinado à exposições artísticas 

e a contemplação. A Vila Cultural foi inaugurada quando a cidade fez 80 anos e começou com 

uma interessante exposição que acreditávamos, seria permanente. Apresentava a história da 

cidade, com imagens e textos de interface digital interativa, semelhante àquela que existe no 

hoje no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo3, assim como, uma série de documentos, 

livros e cartões postais que datavam dos primeiros anos da cidade. Pretérito e futuro estavam 

assim entrelaçados no acervo e nas formas de entretenimento que a Vila Cultural reunia. Este 

espaço trazia as inovações nas suas formas interiores e convidava muitos a visita-lo, a 

contempla-lo, delineando um espaço de memória e identidade que ainda não havia sido 

inaugurado em Goiânia. Contudo, por questões políticas, essa exposição que poderia e mesmo 

deveria ser permanente, foi retirada, deixando um enorme vazio no espaço que agora abriga 

exposições temporárias e, por enquanto, não preenchem sua amplitude. 

                                                 
3  O Museu da Língua Portuguesa está localizado na Praça da Luz – Centro, São Paulo. 
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Figura 1 – Vila Cultura em Goiânia – Exposição Goiânia 80 anos, 2013. Foto da autora, 2013. 

 

 
Figura 2 - Vila Cultura em Goiânia – Interface digital com demonstração interativa dos espaços e história de Goiânia. 
Exposição Goiânia 80 anos, 2013. Foto da autora, 2013. 
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Figura 3 - Vila Cultura em Goiânia – Cartões Postais - Exposição Goiânia 80 anos, 2013. Foto de Givaldo F. Corcinio Jr. 
2013. 

Outra criação foi o Shopping Passeio das Águas inaugurado em 2013, com seu 

formato de borboleta ele também cria uma nova paisagem em Goiânia e rompe com as 

imagens modernas características da cidade, com forte impacto visual esse espaço tanto 

interna, quanto externamente é repleto de cores, formas, desenhos. Contudo, o 

empreendimento do Shopping não conseguiu romper o modo com o qual, ao longo da 

modernidade, e sobretudo, nas cidades brasileiras relaciona-se com a natureza. Como outros 

Shoppings na cidade brasileira e em Goiânia ele fora construído sob uma área de cursos 

d’água, não os integrando-os na paisagem e preservando-as, mas canalizando e suprimindo. 

Por isso, a timidez com que essas novas formas chegam a Goiânia, não rompendo além das 

aparências com velhos paradigmas.  

Consideramos importante a superação da modernidade no que ela trouxe de resultados 

nefastos. O progresso material no mais das vezes não resultou em ambientes saudáveis, 

agradáveis e equilibrados, um racionalismo exacerbado alijou valores humanos, sentidos, 

saberes e os próprios homens a condições precárias. Partimos para uma era cultural, onde os 

valores simbólicos e outros que foram esquecidos tornam-se importantes. Mas concordamos 

que é preciso inovar na forma e no conteúdo e a percepção do sujeito que habita a urbe é 

muito importante nesse processo. 
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Figura 4- Shopping Passeio das águas visto aérea durante a construção. Fonte: site: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=679616. Acesso em 21 de março 2015. 

 

 
Figura 5 – Fachada do Shopping Passeio das Águas – Goiânia construído pelo Grupo SONAE/Portugal. Fonte: site: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=679616. Acesso em 21 de março 2015. 
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Figura 6 – Maquete eletrônica do Shopping Passeio das Águas – Goiânia construído pelo Grupo SONAE/Portugal 
inaugurado em 2013. Fonte: site: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=679616. Acesso em 21 de março 2015.  

 

Todos os dias nessas cidades, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte nos deslocamos em 

transportes públicos de má qualidade, lotados, em extenuante horas. As ruas, por vezes, são 

desagradáveis não apenas pelas enormes fraturas que levam a cidade a um gigantismo sem 

qualidade, mas pela irregularidade do calçamento, pela falta de arborização em trechos 

longuíssimos que deixam o trajeto ao sol insuportável, mas também pelo encolhimento dos 

espaços públicos transitáveis, tudo está tomado pela velocidade num trânsito insolúvel, numa 

vida de má qualidade. O trajeto muitas vezes sem imaginabilidade, tal como define Lynch 

(1997), com paisagens monótonas, sem identidade, salvo os poucos fragmentos de uma 

memória em construção que rompe com a homogeneidade impetuosa das torres de concreto 

que se proliferam pela cidade nas áreas centrais. As áreas “periféricas” são cidadelas também 

precárias em estrutura e infra-estrutura. Essa perspectiva analítica parte do pressuposto que as 

inovações tem que ocorrer respeitando também uma nova ética social, ambiental, cultural que 

se convergem em paisagem. E que tais inovações que movem Bilbao não necessitam ter a 

mesma escala deste para acontecer nas nossas cidades. É preciso desmentir também que as 

nossas cidades não tem solução! É neste exato ponto que a imaginação e o imaginário tem um 

grande papel, por vezes, aprendemos mais com Calvino (1990) nas suas invisíveis cidades 

que com os livros técnicos de planejamento. Pois tal como disse Calvino (1990) quando nos 

deparamos com o mal estar em nossas cidades existem duas maneiras de se comportar:  
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...a primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se 
parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e 
exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar reconhecer quem e o que, no 
meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. (CALVINO, 
1990, P. 150). 
 

Pensar as cidades, exige imaginação constantes. No sentido Bachelardiano podemos 

conceber as paisagens urbanas como um operador de sonhos e estamos num momento de 

renascimento simbólico onde a palavra cultura parece ocupar um lugar de destaque até mesmo 

em áreas estratégicas. Começa a surgir de maneira mais efetiva a ideia de cidadania cultural, 

conforme denomina Bonduki (2010). Belo Horizonte, por exemplo, transformou todo o seu 

centro histórico com funções administrativas em espaços culturais, museus, casa de 

espetáculos, bibliotecas, galerias de arte, teatro entre outros, ou seja, um centro histórico 

cultural por excelência. 

 
Figura 7 - Museu das Minas e do Metal em Frente a Praça da Liberdade em Belo Horizonte –Espaço Culturais. Foto: Givaldo 
Corcinio Jr. 2015. 
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Figura 8 – Passeio na Praça da Liberdade em Belo Horizonte –Espaços Culturais. Foto: Givaldo Corcinio Jr. 2015. 

 
Figura 9 – Memorial Minas Gerais em Frente a Praça da Liberdade em Belo Horizonte–Espaços Culturais. Foto: Givaldo 
Corcinio Jr. 2015. 

 

Brasília, por sua vez, permite compreender o apogeu do modernismo, e também a sua 

decadência, a cidade fordista de por excelência, não tem mais as utopias que hidrataram a 
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arquitetura e o urbanismo no século XX. E, atualmente, encontra a condição pós-utópica e 

pós-moderna com a qual as cidades se deparam. Em Brasília cidade, a arquitetura e o 

urbanismo de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, entrelaçadas à vanguarda que as gerou 

encontram o paradoxo, de hoje, de serem tombadas pelo Patrimônio Histórico. Podemos 

observar a rigidez e a materialização do conceito de superquadra; observar, inclusive, a 

obsolência do moderno tal como definiu Arantes (2000) e a perda da função e prestígio inicial 

de alguns espaços, ou ainda, as novas formas que ressemantizam e dão continuidade as curvas 

de Brasília, como a Ponte JK projetada pelo arquiteto Alexandre Chan em 2002, Silva (2010). 

Brasília figura como uma das cidades mais paradoxais pelo que apresenta de surpresa, de 

rigidez conceitual, da falência da utopia social, de superação e de mudança paradigmática que 

coloca o seu devir histórico como inacabado, merecendo, hoje, outras interpretações possíveis. 

 
Figura 10-Catedral de Brasília e Museu da República,2007. Fonte: Livro Palmas, a última capital projetada do séc. XX: uma 
cidade em busca do tempo -Cultura Acadêmica, 2010, p. 85. 
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Figura 11 - Ponte JK em Brasília - Fonte Palmas, a última capital projetada do século XX: uma cidade em busca do tempo, 
2010, p.88. 

 

6. Considerações Finais 

Esse trabalho está em construção e no momento ainda temos mais perguntas do que 

afirmações, mas consideramos que as paisagens urbanas estão transformando-se a luz de um 

novo paradigma. Talvez um paradigma estético como denominou Guattari (1992) ou como 

temos chamado um paradigma da sensibilidade, que embora com nomenclaturas diferentes, 

operacionaliza um mesmo quadro de referências. As paisagens contemporâneas caminham 

para o reino da estética e do devaneio, perscrutando a natureza plural e intertextual da cultura, 

articulam imagens que afetam os nossos sentidos e aprofundam o imaginário. Contudo, é 

preciso perceber em cada contexto temporal e cultural e ambiental as escalas e as identidades 

locais que necessitam ser consideradas. No Brasil as paisagens mudam muito lentamente, 

sobretudo nas cidades planejadas, criadas sob a égide da modernidade, com alto grau de 

racionalismo nas paisagens, as mudanças são ainda mais tímidas, cabendo examina-las mais 

profundamente, bem como, as práticas e comportamentos além dos impactos perceptivos das 

transformações. É importante salientar também que essas cidades Brasília, Goiânia e Belo 

Horizonte, embora tenham sido planejadas sofreram sob as sinuosidades políticas e os 

interesses privados, concorrendo para expansões exacerbadas segundo lógica capitalista. Ou 

seja, os planos não foram suficiente para conter essa condição e contorná-la é um caso de 

imaginação, de ética, e de novos paradigmas.  
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Saúde integral e imaginário: uma proposta de tecnologia social e comunitária 
 

Integral health and imaginary: a proposal for a social technology and community 
  

Pleine santé et imaginaire : une proposition de la technologie sociale et communautaire 
 
 
 

Adilson MARQUES1 
ONG Círculo de São Francisco, São Carlos, Brasil 

 
 

Resumo 
Esta comunicação visa apresentar a metodologia de trabalho da ONG Círculo de São 
Francisco, na cidade de São Carlos, criada em 2003 para difundir e popularizar as práticas 
naturais, integrativas, complementares e populares, atendendo gratuitamente a comunidade. 
Essa metodologia denominada Essência, pode ser considerada uma tecnologia social e está 
relacionada diretamente ao imaginário noturno, do tipo dramático, segundo nomenclatura de 
Gilbert DURAND (1997), estimulando uma perspectiva holonômica de atendimento à saúde, 
na linha sugerida por José Carlos de PAULA CARVALHO (1990). 
Palavras-chave: imaginário; tecnologia social; saúde integral. 
 
Abstract 
This communication aims to present the work methodology of the ONG Círculo de São 
Francisco, in São Carlos city, established in 2003 to disseminate and popularize natural, 
integrative, complementary and popular treatments. This methodology called “essence”, can 
be considered a social technology and is directly related to nocturnal imagery, according to 
Gilbert DURAND (1997), or a holonomic perspective of health care, according to José Carlos 
de PAULA CARVALHO (1990). 
Key words: imaginary; social technology; integral health. 
 
 
Introdução 

A ONG Círculo de São Francisco, na cidade de São Carlos, vem se consolidando, 

desde 2003, como um centro de referência comunitária no atendimento da população com 

práticas naturais, complementares, integrativas e populares. Em 2013, criou o Programa 

Essência, buscando atuar através de uma nova metodologia de trabalho que, do ponto de vista 

das estruturas antropológicas do imaginário, parece apontar para as imagens noturnas, do tipo 

dramáticas ou disseminatórias, utilizando a nomenclatura proposta por Gilbert Durand 

                                                 
1  Adilson Marques: asamar_sc@hotmail.com 
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(1997), uma vez que parecem salientar a coerência dos contrários ou a energia móvel na qual 

a adaptação e a assimilação se harmonizam. 

O Programa Essência pode ser considerado uma tecnologia social, cuja metodologia 

consiste em integrar as diferentes abordagens terapêuticas oferecidas na ONG, de forma que 

toda a equipe de voluntários participe do diagnóstico, da elaboração do plano de tratamento e 

da avaliação de cada paciente, discutindo cada caso e adequando o plano de tratamento às 

necessidades do cidadão que busca atendimento de saúde na ONG. 

A proposta surgiu com a intenção de superar o cartesianismo, ou a “redução pelas 

partes”, sem, porém, cair no outro polo, o da “redução pelo todo”, quando se perde as 

singularidades de cada caso, para valorizar uma perspectiva holonômica, segundo a proposta 

de Paula Carvalho (1990). Em outras palavras, é como se o primeiro polo visse apenas as 

“árvores”, enquanto, o segundo, apenas a “floresta”. A proposta holonômica visa religar os 

dois polos, valorizando, simultaneamente, as “árvores” e a “floresta”. 

O atendimento na ONG tem como finalidade promover a autoconsciência (também 

chamado de processo animagógico, uma etapa que consideramos posterior ao processo de 

individuação), valorizando o processo natural de manutenção e/ou recuperação da saúde, tanto 

na dimensão física, mental, emocional e espiritual, mas, sem esquecer ou desmerecer a social 

e a ambiental. E as modalidades terapêuticas atualmente oferecidas são: homeopatia, terapia 

floral, acupuntura, auriculoacupuntura, naturopatia, yoga, arte-terapia, terapia cranio-sacral, 

TVI, reiki, shiatsu, constelação familiar, entre outras, através de profissionais habilitados, mas 

que prestam serviço voluntário na organização. 

Quase todos os voluntários atendem particularmente em seus consultórios. Porém, na 

ONG, se envolvem em uma diferente forma de trabalho. Pela metodologia do Programa 

essência, as pessoas atendidas passam, inicialmente, por uma triagem para que sejam 

apuradas suas queixas principais, assim como dados de sua história pregressa. Após essa 

primeira etapa, a equipe de saúde, em sua reunião semanal, discute o caso e elabora um 

programa de tratamento, individualizado e personalizado, que será discutido e aprovado 

também pelo consulente. 

O Programa Essência começou a ser discutido e planejado em 2013, envolvendo a 

participação de vários voluntários da ONG. A ideia básica era a de começar um atendimento 

multidisciplinar na ONG. Apesar de oferecer várias práticas naturais, integrativas, 

complementares e populares, cada voluntário, até aquele momento, organizava o seu próprio 
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horário e realizava seu trabalho de forma independente e sem envolvimento com o trabalho de 

outro terapeuta voluntário. 

A integração das práticas, quando acontecia, era feita pelo próprio consulente que, 

muitas vezes, inscrevia-se em várias atividades oferecidas, sem que houvesse um 

acompanhamento por parte da equipe de voluntários para avaliar cada caso. 

O Programa Essência foi colocado em prática, experimentalmente, no início de 2015 

com a participação inicial de seis voluntários, sendo um médico, um fisioterapeuta, duas 

psicólogas, uma enfermeira e uma fonoaudióloga, todos com especialização em alguma 

prática natural, integrativa, complementar ou popular. A ONG tem, até o momento, condições 

de atender até 50 pessoas, semanalmente, dentro da proposta do Programa Essência, em sua 

sede.  

 

Problematização: Qual é a relação do Programa Essência com a temática da tecnologia 

social e do imaginário? 

 

Desde 2013 a ONG participa das atividades do projeto Mapeamento de Práticas 

Populares de Saúde e Educação, da UFSCAR, realizando palestras e oficinas que valorizam e 

divulgam várias práticas integrativas e complementares, entre elas, a Terapia Vibracional 

Integrativa (TVI), criada e sistematizada na ONG, para diferentes bairros da cidade e outros 

municípios. Com uma maior difusão de seu trabalho, a ONG passou a integrar o Conselho 

Municipal da Saúde. Estes fatos estimularam uma reflexão sobre o andamento dos trabalhos e 

apontou para uma necessidade de mudar a metodologia de atendimento na ONG. 

Apesar da ONG ter nascido em 2003, propondo uma diferente forma de encarar a 

saúde, contrapondo-se ao modelo biomédico que enfatiza o tratamento das doenças de forma 

fragmentada, focando principalmente na doença e, raramente, no doente, o trabalho oferecido 

também era fragmentado, sem interação da equipe de terapeutas. 

Desde o início, a proposta da ONG sempre foi a de pensar que o doente é um ser 

espiritual vivenciando uma experiência humanizada na qual está ligado a um corpo físico e a 

uma mente, e que se emociona e vivencia esta experiência humanizada em um ambiente 

natural e social muitas vezes insalubre, inseguro e estressante. Essa proposta, durante os doze 

primeiros anos de atuação com as práticas integrativas, complementares, naturais e populares, 

atraiu a atenção de profissionais interessados em atuar como voluntários, mas sem que o 
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mesmo se envolvesse com o trabalho dos demais, pautando, assim, sua prática por um 

isolamento profissional, realizando o seu trabalho sem se vincular com os demais terapeutas. 

Em outras palavras, a organização do trabalho da ONG ainda era predominantemente 

"diurna", apesar da proposta "noturna" de atendimento à comunidade. Assim, cada 

profissional atuava de forma isolada, mesmo dominando várias práticas terapêuticas e 

valorizando a saúde de forma integral, dedicando-se à recuperação do bem-estar e saúde de 

seus pacientes com o uso de técnicas e terapias não-convencionais. 

O Programa Essência, nesse sentido, foi proposto para ser uma tecnologia social que 

visa modificar a forma de trabalho, introduzindo um tratamento multidisciplinar, e 

estimulando também a integração dos profissionais/voluntários envolvidos na ONG. 

A proposta do Programa Essência procura valorizar uma visão holonômica do 

processo organizacional, oferecendo uma forma de trabalho distinta da dominante, na qual 

predomina o “imaginário heroico”, ou seja, de isolamento e de separação. E, ao integrar os 

terapeutas da ONG Círculo de São Francisco para que possam atuar em equipe, levantamos a 

hipótese que esse método apenas favorece o atendimento, pois vai ao encontro das 

necessidades do paciente, que continua sendo pensado como um todo, em seus aspectos 

físicos, emocionais, mentais, espirituais, sociais e ambientais.  

 

Conclusões 

Há evidências que o corpo físico tende à auto-cura quando os impulsos naturais 

ressoam no sentido de estimular a saúde. As terapias naturais, integrativas, complementares e 

populares, de forma geral, são de baixo custo quando comparadas à medicina alopática. 

Porém, uma grande parcela da população não tem acesso a elas por motivos de 

desconhecimento ou por questão financeira. Os atendimentos particulares costumam ser caros 

e elitizados e são poucos os equipamentos de saúde pública equipados para disponibilizar 

amplamente estas terapias. 

Essa situação está mudando com a política nacional das práticas integrativas e 

complementares, instituída em 2006, e várias cidades já possuem um programa municipal de 

atendimento à população. Porém, não temos conhecimento da existência de trabalho similar 

ao que a ONG Circulo de São Francisco vem colocando em prática, na cidade de São Carlos. 

Talvez essa proposta iniciada pelo Programa Essência seja original dentro da saúde pública e 

privada, mesmo em escala nacional. 
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Nossa hipótese de trabalho é que o Programa Essência apresenta uma metodologia 

original, que pode ser identificada com o imaginário "noturno" do tipo "dramático" e que se 

constitui, também, em uma importante tecnologia social, considerando que este conceito 

aborda não só produtos, mas também métodos, processos ou técnicas criadas para solucionar 

algum tipo de problema social e que atendam aos quesitos de simplicidade, baixo custo e 

aplicabilidade e impacto social comprovado, seja no âmbito da educação, da saúde, do meio 

ambiente etc. 

A metodologia aqui apresentada tem como principal objetivo um tratamento 

holonômico capaz de compreender o ser humanizado que busca auxílio de forma integral, 

respeitando todas suas funções orgânicas, bioquímicas, físicas, energéticas, sociais e como um 

ser integrado à natureza e ao meio ambiente. 

Além disso, visa também integrar os profissionais de saúde em uma equipe 

multidisciplinar, com um objetivo comum de recuperação da saúde da população através de 

atividades naturais, integrativas, complementares e populares, constituindo-se em uma forma 

de atendimento mais adequado à população, especialmente aquela que não tem acesso às 

clínicas particulares. 

Essa compreensão holonômica e “noturna” de acolher a pessoa enferma pode ser 

pensada em duas dimensões complementares, o qualitum e o quantum. Na primeira, 

ampliando o autoconhecimento (animagogia) e facilitando o despertar espiritual. E, na 

segunda, diminuindo os custos em medicamentos com pouca ou nenhuma reação adversa, 

estimulando e promovendo o reequilíbrio das funções orgânicas, mentais, emocionais e 

espirituais fortalecendo o compromisso com um ambiente natural e social mais saudável, 

fraterno, cooperativo e de paz. 
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Resumo 
O estudo aborda a construção de experiências educativas em Sociologia a partir de narrativas 
visuais do cotidiano da cidade de Bagé (RS). Tem como referencial teórico a fenomenologia 
poética de Gaston Bachelard (2008a), a ciência do homem e da tradição de Gilbert Durand 
(2008) e a Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli (1988, 1995, 2001). O objetivo é 
identificar o modo pelo qual o ensino da Sociologia pode contribuir para o processo de 
reencantamento do mundo e da educação. Metodologicamente, foram extraídos núcleos 
simbólicos que remetem aos temas recorrentes da experiência formativa com fotografias: 
enraizamento, laço e tradição. O resultado aponta para a importância do imaginário e das 
narrativas visuais do cotidiano para a construção do olhar criador (atenção imaginante), capaz 
de ressignificar o espaço da cidade e restituir o sentido simbólico da educação.  
Palavras-chave: Imaginário; Cotidiano; Educação; Narrativas visuais; Reencantamento do 
mundo. 
 
Abstract 
This paper broaches the construction of educational experiences in Sociology based on the 
everyday visual narratives in the city of Bagé (RS). Its theoretical references are Gaston 
Bachelard (2008)’s poetical phenomenology and  Michel Maffesoli (1988, 1995, 2001)’s 
Everyday Sociology. It aims to identify by which way the teaching of Sociology can 
contribute to the reenchanting process of the world and the education. Methodologically, it 
was taken out symbolic cores that refer to the recurring subjects of the educational experience 
with photographs: rooting, bond and tradition. The result points out the importance of the 
everyday imaginary and visual narratives for the construction of the creator vision 
(imaginative attention), able to redefine the space of the city and restore the symbolic sense of 
education. 
Key words: Imaginary; Everyday; Education; Visual narratives. World enchantment. 
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Apresentação 

 Fotografar o cotidiano foi meu passatempo favorito desde que retornei à cidade de 

Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Eu vagava com displicência pelos vilarejos, estradas 

e ruelas da cidade e do campo, como quem adentra regiões profundas do inconsciente, e 

deixava meu olhar vagabundo se entregar à simplicidade das casas circundantes, das pessoas 

comuns e da paisagem onírica. Bachelard (2008a) me ensinou que o espaço não é somente 

algo que possamos reduzir a um objeto físico e geométrico. É também um fenômeno da 

imagem poética, ou seja, “quando a imagem emerge na consciência como um produto direto 

do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade.” (BACHELARD, 2008a, 

02). 

 A fotografia como narrativa visual desempenha, neste trabalho, um papel de guia 

imaginário: é conhecedora dos caminhos e auxilia-me na tarefa de percorrer a cidade para 

melhor conhecê-la. Não sendo fotógrafo de formação nem de profissão, considero o ato 

fotográfico como velho hábito espontâneo de registro de impressões, como se a fotografia 

tivesse o poder de me fazer ver melhor, de intensificar o instante e, também, de projetar 

pensamentos sobre aquilo que vejo. Utilizo a câmera como forma de me aproximar das coisas 

e das pessoas, como se fosse uma justificativa para meu olhar intruso. O ato fotográfico, nesse 

caso, intensifica o instante poético e assinala minha presença no tempo mesmo da imagem.  

 As fotos expostas neste trabalho são parte do meu trajeto de formação como habitante 

da cidade, como sociólogo interessado nas “formas sensíveis da vida social” (SANSOT, 

1986) e como professor de Sociologia no IFSul Câmpus Bagé. Elas compõem também parte 

do meu percurso de pesquisa no mestrado em Educação, desenvolvido no Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM/UFPel). Ao trazer as imagens 

fotográficas para este texto pretendo explorar novas formas de aproximação com o cotidiano 

da cidade e, consequentemente, explorar novas experiências de ensino em Sociologia. É 

quando a experiência pessoal do professor e seu estranhamento visual da cidade se tornam 

motivos simbólicos para o trabalho na escola, apresentando aos estudantes uma nova maneira 

de viver a urbe, a partir da ótica do imaginário.  

 Feito isso, será possível identificar o modo pelo qual o ensino da Sociologia pode 

contribuir para o processo de reencantamento do mundo, da educação e dos próprios 

estudantes. Assim como é possível habitar a cidade com alma, como nos lembra Hilmann 
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(1993), é possível também retomar o sentido simbólico da educação. Para isso, tomo como 

referencial teórico os estudos do Imaginário, dentre eles a fenomenologia poética de Gaston 

Bachelard (2008a) e a Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli (1988, 1995, 2001). Este 

último é o grande responsável, atualmente, por retomar as bases pulsantes de uma Sociologia 

do Imaginário, uma sociologia que sugere um novo olhar sobre os fenômenos sociais, 

fundamentado na aproximação intuitiva entre sujeito e objeto.  

 Ao se utilizar dos estudos do Imaginário, a ideia central da pesquisa é buscar conhecer, 

através das narrativas visuais (fotografias), a dimensão do instante poético, tradicional e 

comunitário do cotidiano, para, assim, aproximar os estudantes do contexto fantástico da 

cidade. Com o auxílio da fenomenologia da imaginação de Gaston Bachelard (2008a), foram 

extraídos núcleos simbólicos que remetem aos temas recorrentes da experiência formativa 

com narrativas visuais: enraizamento, laço e tradição. A fenomenologia, nesse caso, sugere 

um trabalho metodológico minucioso ao nível das imagens produzidas no decorrer da prática 

de ensino e observadas em sua profundidade e ingenuidade (BACHELARD, 2008a). Desse 

modo, foi possível apostar num percurso formativo diferenciado para a Sociologia, fundado 

na “atenção imaginante” e na admiração ao mundo circundante (poética do enraizamento), 

sem refutar os conteúdos específicos da Sociologia no ensino médio, também contemplados 

nesta proposta: diversidade cultural, interculturalidade, patrimônio imaterial, saber local, 

cultura popular, comunidades tradicionais etc. 

  

O imaginário nas narrativas visuais 

 A fotografia é entendida aqui como ato instaurador de narrativas visuais. A fotografia 

não captura só o instante presente, ela tem a pretensão também de contar uma história. Uma 

história feita de fragmentos instantâneos. Para além de ser um hábito e uma paixão que me 

acompanha há bastante tempo, vejo na fotografia uma possibilidade de ensinar sociologia com 

imaginação, para além de “fatos sociais” e conteúdos curriculares. A função da imaginação na 

fotografia (imaginação fotográfica) está no fato de que ela não mostra só o que foi visto num 

determinado instante, mas revela também o invisível (MARTINS, 2008). Ela compõe um 

cenário mítico para além do cenário objetivo. De acordo com Brandão (2012), o ato 

fotográfico “está mais para o plano simbólico do que para o real que lhe referencia. A imagem 

fotográfica não é um duplo reprodutivo do visível, não é mimese, acima de tudo, é criação.” 

(BRANDÃO, 2012, p.72). 
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 Nesse sentido, assim como a imaginação, a fotografia tem característica eufêmica. 

Araújo e Teixeira (2009) afirmam, com base nos fundamentos da antropologia do imaginário 

de Gilbert Durand, que a natureza eufêmica da imaginação tem a ver com a função fantástica, 

criadora, de transformação do real pelas ordens do desejo: “a função da imaginação é antes do 

mais uma função de eufemização.” (p.09). Neste sentido, seguem os autores, “o imaginário, 

devedor da imaginação criadora, visa à transformação eufêmica do mundo e, na qualidade de 

intellectus sanctus, procura subordinar o ser às ordens do melhor. É, pois, neste fim último 

que reside o projeto da função fantástica.” (ARAÚJO; TEIXEIRA, 2009, p.11).  

 Sendo assim, a fotografia é pensada em acordo com esses atributos da imaginação 

criadora, em que a principal característica é a eufemização. Eis a relação da imagem 

fotográfica com o imaginário. Ambos participam de uma ordem simbólica cuja característica 

é a transcendência da realidade que parte mesmo dessa realidade. Ela revela a profundidade 

da superfície e do real, dotando-o de um caráter ficcional, tal como a imaginação transcende a 

objetividade das imagens e transforma o mundo segundo a vontade e o desejo. 

 Podemos pensar também, de acordo Barros (2009), que a fotografia é a resposta a uma 

angústia primordial associada à recusa da passagem do tempo e ao medo da morte. Por isso 

faz parte daquilo que Durand (1997) denomina de “regime diurno da imagem”, associada à 

estrutura heroica ou esquizomorfa do imaginário. Recusar o acontecimento trágico é o mesmo 

que eufemizar. É transformar o insuportável em suportável. 

 Nas narrativas visuais o processo de eufemização está relacionado ao aspecto 

simbolizante e poético das imagens fotográficas criadas durante as experiências de ensino 

expostas neste artigo. A qualidade inventiva da fotografia pode ser conquistada mediante a 

“atenção imaginante”, que nada mais é do que uma entrega afetiva ao cotidiano, cujo objetivo 

é dotá-lo de uma realidade fantástica.  

 

A atenção imaginante como poética do cotidiano  

 A noção de atenção imaginante tem origem na fenomenologia poética de Gaston 

Bachelard, no seu livro intitulado La poétique de l’espace.  O autor afirma: “a atenção 

imaginante prepara os nossos sentidos para a instantaneidade” (BACHELARD, 2008a, p. 99). 

Fiel a sua origem, mas adaptada aos propósitos deste trabalho, a atenção imaginante é uma 

forma especial de atenção ao mundo e aos fenômenos do cotidiano. Utilizo este princípio 

como uma das finalidades da Sociologia na educação básica. Estar atento ao mundo 
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circundante é a condição sumária de todo o estudante de Sociologia, que desde o início é 

chamado a desenvolver alguns procedimentos de observação do mundo social. 

 Foi pensando nesse propósito que eu selecionei algumas imagens que marcam o meu 

retorno à cidade de Bagé, depois de onze anos morando fora. Esse retorno se caracteriza pelo 

estranhamento do olhar, como prenúncio do meu reencantamento pelos lugares outrora 

habitados por mim. O estranhamento com relação à visualidade da cidade foi indispensável 

para o posterior entranhamento, quando a atenção imaginante provoca a adesão à cidade via 

projeto de ensino-aprendizagem com estudantes do ensino médio. 

 

        
                1. La pampa         2. Ruelas   3. Centauros do pampa 
 

      
       4. Cores de algodão           5. Boa vizinhança           6. Proxemia 

 

   
             7. Cadeiras na calçada                  8. El gaucho   9. Inverno evocado 

 
 As imagens fotográficas correspondem a um ensaio narrativo sobre aquilo que me 

desperta a atenção na cidade. São narrativas visuais construídas pelo meu olhar, e têm a força 

de atrair imagens da simplicidade. Quanto mais simples elas são, maiores as minhas 

lembranças. O primeiro estranhamento foi, então, puramente visual. Acostumado com os 

prédios altos, com os muros de pedra, o olhar estreito, o trânsito ensandecido, o ritmo veloz 

da cidade grande, experimentei imagens repletas de horizontes e arcaísmos. Não sabia direito 

se eu havia regressado até o passado ou se meus olhos é que haviam mudado. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

624 
 

Bachelard insiste para atentarmos à “localização das lembranças”, o que ele chama de 

topoanálise: “o estudo psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima”. Não é meu 

intuito fazer uma topoanálise da cidade de Bagé, apenas chamo a atenção para o seu 

significado em mim, pois, sem saber muito bem como, ela me faz reviver fantasias de 

lembranças: “o inconsciente permanece nos locais. As lembranças são imóveis, tanto mais 

sólidas quanto mais bem localizadas.” (BACHELARD, 2008a, p.28 e 29). 

Podemos pensar, assim, no papel que o cotidiano desempenha na memória individual e 

coletiva, tal como afirmou Halbwachs (2006, p.157): “as imagens habituais do mundo exterior 

são partes inseparáveis do nosso eu”. É na visualidade do cotidiano de Bagé que guardo 

minha memória afetiva. Ao retornar ao pago, visitei lugares onde vivi quando criança, a 

primeira casa onde morei, as ruas por onde passei, o arroio que já secou, os trilhos por onde 

passava o trem e ainda passa. Em Bagé, o vendedor de algodão doce, o picolezeiro, o 

caminhão de melancia e as cadeiras nas calçadas animam as ruas tranquilas. 

Fotografar é saber olhar paras as coisas como quem as sente. Eu poderia passar 

despercebido por essas cenas do cotidiano, aparentemente banais? O que há por trás da minha 

lente?  Quando eu clico o botão da máquina fotográfica, quem clica por detrás de mim? Se eu 

não estivesse com a câmera em mãos, eu teria visto o que vejo agora? Sinto-me dentro dos 

versos do poeta confuso: “Sou o ser que vê. E vê tudo estranho (...) Tudo é ilusão. Sonhar é 

sabê-lo.” (PESSOA, 1990, p.142). 

 Ao meditar sobre as imagens fotográficas, penso que a noção de atenção imaginante 

pode auxiliar no redescobrimento da cidade através de procedimentos pedagógicos valiosos. 

Porque a atenção imaginante é um exercício situado entre a visão objetiva e o devaneio 

visual. Ou seja, o termo é composto por duas palavras que se colocam semanticamente em 

polos distintos e ao mesmo tempo complementares: a “atenção”, da ordem da prudência e da 

vigilância (observação); e a “imaginação”, da ordem da fantasia ativa, das imagens poéticas, 

da meditação, da contemplação, do sonho e do devaneio. 

 Esse exercício pode muito bem devolver à educação os valores constituintes do 

pensamento simbólico. Em outras palavras, quero dizer que a prática pedagógica centrada na 

atenção imaginante necessita devolver à imaginação o lugar principal no desenvolvimento da 

pessoa, sem com isso excluir as funções da razão e da observação na constituição do 

pensamento. Pois o desenvolvimento do ser integral se expressa na totalidade das 
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manifestações humanas, tanto aquelas expressas pela ordem do “conceito” quanto àquelas 

representadas pelo mundo das “imagens”. Conforme Bachelard (2008b, p.28), 

 
(...) é preciso voltar às primeiras formas do devaneio subjetivo, aos 
momentos gratuitos das escolhas visuais, quando nosso olho, ainda pouco 
tocado, desperta um desejo moderado, quando afagamos com um olhar 
uma imagem entre outras imagens e nos firmamos na posição instável em 
que podemos tudo pegar e tudo desdenhar. 

 

 Misto de acolhimento e desprezo, um devaneio poético que transita entre o espaço 

material (geométrico) e o espaço simbólico, a atenção imaginante é uma postura “instável” de 

quem realmente está presente diante das coisas e do mundo, capaz de admirar-se e de 

espantar-se com o mais simples e banal acontecimento. Levando em conta o bem-estar 

bachelardiano, aproximo a atenção imaginante da ideia de um olhar sociológico vagabundo, 

que ao passear vagamente sobre a superfície da “socialidade”2 (MAFESOLLI, 2010) 

mergulha na imagem profunda do cotidiano. 

 É na visualidade do cotidiano que se pode compreender o fundamento das ações e das 

relações sociais de um determinado contexto. Através das imagens fotográficas podemos 

fazer uma Sociologia do Cotidiano, atenta aos pequenos rituais, tal como a proposta por 

Michel Maffesoli (2001) e tantos outros3, que nos sugere um novo olhar sobre os fenômenos 

sociais. Isso porque a Sociologia, diferentemente de outras ciências consideradas “duras”, não 

está interessada em fazer descobertas: “a sociologia bem compreendida visa, em vez disso, 

aprofundar a compreensão de fenômenos que muitos já conhecem.” (BECKER, apud 

MAFFESOLI, 2001, p.128). Com o auxílio do método fenomenológico e compreensível, a 

Sociologia, mais do que suspeitar ou demonstrar/provar, deve primeiro, mostrar, dar a ver o 

que está posto, descrever o social na sua aparência, porque é na aparência (patente) que se 

revela o oculto (latente). Nas palavras de Maffesoli (2001, p.181), “antes de poder ser pensada 

em sua essência, a existência social ou individual se dá a ver em sua aparência.”. Precisamos, 

                                                 
2 Michel Maffesoli cunhou o termo “socialidade” em oposição à “sociabilidade” para distinguir processos sociais 
racionalizantes, institucionais e normatizantes (sociabilidade) dos processos mais ligados à ideia de pertença, 
sentimento comum, ou seja, o lado mais imaginal e emocional das relações sociais, representados na noção de 
“socialidade”. (ver MAFFESOLI, 1988, 2001, 2003, 2010). 
3 A constituição de uma Sociologia do Cotidiano tem, por princípio, a retomada de pressupostos já alicerçados, 
de forma implícita, nos clássicos do pensamento sociológico: Durkheim, Marx e Weber. Constitui-se, hoje, como 
um campo importante de análise e compreensão do social, chamando a atenção de autores importantes, das mais 
diversas correntes teóricas: George Simmel, Jürgen Habermas, Henri Lefebvre, Karel Kosik, Agnes Heller, Anna 
Arendt e Michel Maffesoli. Para saber mais sobre os paradigmas que constituem o campo da Sociologia do 
Cotidiano, ver Tedesco (2003). 
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em outras palavras, “voltar à própria coisa”, (op., cit., p. 115). A sociologia que se pretende 

criadora não descobre nada, ela recria a partir das coisas que já estão aí. A atenção 

imaginante deve, portanto, nos fazer ver o que já é, mas que nem sempre se mostra como tal. 

Para penetrar o segredo, é necessário partir do próprio véu que o cobre. 

 A partir dessas considerações de ordem teórica, penso ser possível justificar a 

importância de se trabalhar a atenção imaginante como uma das principais finalidades da 

sociologia na escola. Educar o ser humano para uma atitude imaginante pode ser um dos 

caminhos para o reencantamento do mundo. 

 

A atenção imaginante como poética do enraizamento: laço e tradição na educação 

reencantada 

 Com o propósito de desenvolver uma educação pautada pelos valores de uma 

pedagogia simbólica (PERES, 1999) centrada na atenção imaginante, dedico este tópico a 

expor e a refletir, sob o ponto de vista da fenomenologia das imagens fotográficas, sobre o 

projeto de ensino criado em 2011, quando ingressei no Instituto Federal Sul-rio-grandense 

(IFSul). A proposta chama-se Narradores de Bagé e foi inspirada e motivada pelas imagens 

do meu retorno à cidade. 

 O enraizamento, o laço e a tradição constituem-se como núcleos simbólicos do 

reencantamento do mundo e, consequentemente, deste trabalho de pesquisa, que versou sobre 

como o ensino da Sociologia potencializa os elementos simbólicos na trajetória de formação 

dos sujeitos. Utilizo a ideia do reencantamento do mundo4 como metáfora equivalente a um 

processo de remitologização, crença no poder do ritual, enraizamento, intuição do instante, 

agir cotidiano, momentos espontâneos, entusiasmo primordial, razão sensível e romantismo 

das ideias.  

 Os aspectos comunitários do laço social e da tradição cultural bageense são 

representativos da experiência de ensino-com-pesquisa construída a partir dos Narradores de 

Bagé e que envolvem os elementos do reencantamento do mundo. Nele, 24 estudantes do 

ensino médio e técnico do IFSul entraram em contato com o cotidiano profundo da cidade, até 

                                                 
4 O termo “reencantamento do mundo” é utilizado aqui em contraposição à noção de “desencantamento do 
mundo”, que aparece de forma mais explícita na sociologia compreensiva de Max Weber (2004). 
Desencantamento, no sentido etimológico (Entzauberung), significa “desmagificação” e, portanto, “refere-se ao 
mundo da magia e quer dizer literalmente: tirar o feitiço, desfazer um sortilégio, escapar de praga rogada, 
derrubar um tabu, quebrar o encanto, quebrar o encantamento.” (PIERRUCI, 2003, p.172). A desmagificação 
significa a hegemonia do racional sobre todas as coisas.  
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então desconhecido para muitos deles. O modo de vida da comunidade quilombola de Palmas, 

as carreiras de cavalo em cancha reta, as características dos povos ciganos, a prática das 

benzeduras, o futebol na várzea e os atos de fé serviram de motivos para a aprendizagem da 

atitude sociológica voltada para o reencantamento do mundo. O objetivo era identificar, na 

simplicidade da vida cotidiana, o imaginário da cultura local e da tradição popular bajeense, 

bem como narrar as expressões culturais vivas do município, através da imagem poético-

fotográfica. 

 

   
10. Quilombo5           11. Carreiras de cavalo6              12. Benzedeiras7 

 

   
13. Dona Doninha8              14. Cigana Anita9    15. Atos de fé10 

 

    
       16. Dona Onélia e Seu Alcíbio11            17. Futebol de várzea12   18. Festa de 
Ogum13 

 

                                                 
5 Foto da aluna Fernanda Machado.  
6 Foto da aluna Judiélen Leal. 
7 Foto da aluna Natalie Scherer 
8 Foto da aluna Andressa Lencina 
9 Foto da aluna Luciana Gonçalves 
10 Foto do aluno Marcelo Froes 
11 Foto da aluna Daiane Peralta 
12 Foto do aluno Matheus Araújo 
13 Foto do aluno Marcelo Froes 
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As fotografias que resultam desse projeto são figurações expandidas e imaginadas 

sobre o cotidiano da cidade. A narrativa visual em torno das benzedeiras, das comunidades 

quilombolas, das carreiras de cavalo, das ciganas, do futebol de várzea e dos atos de fé, 

representam o anseio da escola em se reaproximar daquilo que mais pulsa no contexto da 

cidade, que é o saber popular, o saber da tradição. Não a tradição estereotipada pelas 

ideologias regionalistas, mas a tradição de uma ordem interna que subsiste, apesar dos 

tempos, nas nossas representações imaginárias e que “preexiste a toda ‘formação do espírito 

científico’” (DURAND, 2008, p.103).  

As imagens falam de uma tradição popular que ainda subsiste no imaginário local. É 

justamente a ideia de “laço” que define a figura tradicional do homem, tão estudada por 

Durand (2008). Este laço característico do viver da tradição está representado aqui na 

experiência de iniciação à pesquisa sociológica visual que propus ao grupo de alunos. O laço 

amarra o saber popular ao espaço da escola. É a religação do conhecimento acadêmico com 

conhecimento tradicional. De um lado, estão os saberes legitimados pelas teorias científicas e 

organizados em áreas específicas do conhecimento. De outro, estão os saberes comunitários 

enraizados na vivência cotidiana do espaço-tempo da tradição. O laço simboliza, portanto, o 

fim da distinção hierárquica entre conhecimento científico e o universo cotidiano do homem e 

da mulher simples. É o fim da separação e dos rompimentos ocasionados pela educação 

moderna, que via no senso comum algo a ser ultrapassado pela ciência esclarecida. 

Neste caso, praticar uma sociologia do cotidiano pode nos dar os elementos 

necessários para a compreensão do social na sua dimensão poética e reencantada. A 

fotografia, como narrativa visual, ajuda a exercitar a sociologia do instante. Sendo assim, a 

fotografia é então o ato visual instantâneo que marca a presença do sujeito no momento 

presente. O olhar fotográfico participa do instante, ou melhor, intensifica o instante. É nesse 

tempo imobilizado que a experiência sociológica, com o auxílio da câmera fotográfica, 

encontra o seu potencial próprio. Não estamos apenas no cotidiano, contemplando-o. Estamos 

com o cotidiano, vivendo-o e recriando-o. Como nos ensina a fórmula de Ernest Junger (apud 

Maffesoli, 2001, p.125): já “não se fala do objeto, mas sim através dele”. 
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           19. Anita e a câmera       20. Mapeando a várzea com a câmera                 21. Doninha e a câmera 

 

 As imagens cumprem também a função de interrogar-nos sobre o “fazer-se” do ensino 

da Sociologia na escola para além da escola. Tornam visíveis os nossos procedimentos de 

aproximação às pessoas e ao universo da cidade, com o auxílio das câmeras digitais. São 

narrativas visuais que alargam nossas fronteiras em direção ao tema da cultura popular de 

Bagé. A Sociologia passa-se nas ruas. O território da cidade é a extensão da escola. 

 No encontro com as comunidades, o que se destaca é o papel fundamental que a 

presença das câmeras adquire na construção do conhecimento. Além de nos forçarem a ver 

com atenção, as câmeras nos dão autoridade para narrar. Sobre esse ponto, estamos 

amparados nos trabalhos desenvolvidos por Luciana Hartmann (2012; 2009), que sugerem 

múltiplas reflexões sobre as implicações do uso da fotografia e da filmadora nas pesquisas 

acadêmicas, especialmente na área da Antropologia. Segundo a autora, a utilização do 

audiovisual em trabalhos de campo facilita a comunicação com os sujeitos, mediante o 

fortalecimento dos laços com a comunidade.  

Da mesma forma, a simples presença dos aparelhos audiovisuais não só estimulou os 

alunos a saírem a campo como também permitiu o contato mais seguro com os seus 

interlocutores. Eles conversaram com pessoas, observaram comportamentos, ouviram 

histórias, enfim, protagonizaram situações diversas com o pretexto de fotografar e filmar. 

Pois, quando se está com a câmera fotográfica em mãos, tem-se o dever de estar atento, como 

nos sugere um dos personagens de Julio Cortázar (2010), ou seja, tem-se o dever de não 

perder sequer o movimento das mãos, a expressão do olhar, o suspiro do silêncio.  

 
Entre as muitas maneiras de se combater o nada, uma das melhores é tirar 
fotografias, atividade que deveria ser ensinada desde muito cedo às 
crianças, pois exige disciplina, educação estética, bom olho e dedos 
seguros. Não se trata de estar tocaiando a mentira como qualquer 
repórter, e agarrar a estúpida silhueta do personagem que sai do número 
10 de Downing Street, mas seja como for quando se anda com a câmara 
tem-se o dever de estar atento, de não perder este brusco e delicioso 
rebote de um raio de sol numa velha pedra, ou a carreira, tranças ao 
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vento, de uma menininha que volta com o pão ou uma garrafa de leite. 
(CORTÁZAR, 2010, p.72). 
 

Com o despertar da atenção imaginante do olhar fotográfico é possível transformar as 

minúcias do cotidiano e dos gestos aparentemente banais em experiências formadoras 

significativas.  

 

   
 22. La mirada de Anita14     23. Mãos de benzer15           24. Mãos de ler16 

 

A sociabilidade de um determinado espaço é composta por situações imperceptíveis, 

aparentemente triviais, mas sem as quais não se pode compreendê-la adequadamente. Se 

dermos a atenção merecida ao imaginário e ao poético podemos compreender a trama dos 

grandes fatos da vida contida nas pequenas histórias vividas no cotidiano. O instante captado 

pelas fotografias acima denota o sentimento de religação ao espaço. A atenção imaginante, 

neste caso, é o exercício que possibilita o reconhecimento da alma do lugar, a sensibilidade 

que concretiza a entrega do sujeito ao espaço imaginado nos pequenos gestos.  

A importância da dimensão poética da vida social nos fala de situações lúdicas, 

oníricas e afetuais, tais como estas que foram vividas pelos estudantes durante o projeto 

Narradores de Bagé. 

 

Fenomenologia da imaginação fotográfica 

Em A poética do devaneio, o Bachelard “noturno”17 retoma a fenomenologia 

(diferentemente da fenomenologia de Husserl) para repensar a imagem poética. Nesta obra de 

profunda reflexão criativa, Bachelard revê algumas questões abordadas em obras anteriores e 

                                                 
14 Foto da aluna Natálie Scherer. 
15 Foto da aluna Luciana Gonçalves. 
16 Foto da aluna Amanda Thomazi 
17 A expressão “Bachelard noturno” está referida aqui em oposição à “Bachelard diurno”, termos utilizados por 
Pessanha (1985) para caracterizar as vertentes epistemológicas que acompanham a obra de Bachelard. Por 
diurno, entendemos a fase conceitual, científica e apolínica de Bachelard (fase solar, o homem da cidade); já a 
vertente noturna refere-se à fase da imaginação poética, do onirismo e do devaneio (fase lunar, o homem do 
campo). 
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passa a compreender o olhar como “princípio cósmico” e não mais como vício – o vício de 

ocularidade. O olhar deixa de ser cisão entre ser e mundo para converte-se em atividade, em 

vontade: “o olho já não é então o mero centro de uma perspectiva geométrica. Para o 

contemplador que ‘constrói o seu olhar’, o olho é o projetor de uma força humana. (...) O 

olhar é um princípio cósmico” (BACHELARD, 2009, p.175-176).  

Com efeito, desde a perspectiva da atenção imaginante, as narrativas visuais expostas 

por meio de fotografias não são meras reproduções do real, tampouco são oriundas da mera 

percepção visual. Elas são, ao contrário, imagens criadas pela vontade do olhar. Essa vontade 

de olhar, como disse, nasce da contemplação e da entrega do sujeito àquilo que observa. 

Pensada sob a perspectiva da fenomenologia poética, a aprendizagem da imaginação 

sociológica parte do olhar contemplativo e da distração lúdica para o olhar ativo e 

transformador – o onirismo criativo. Um leva ao outro; a contemplação do mundo leva à 

adesão do ser ao mundo.   

Essa postura que mistura contemplação e criação requer a ruptura com o princípio de 

causalidade, pois este reduz a dinâmica do mundo em sistemas lógicos. É recomendável 

amplificar um fenômeno partindo da singularidade da sua imagem. Por isso, neste trabalho, a 

imaginação sociológica está mais na intimidade da imagem do que propriamente no seu 

contexto social. A contextualização histórica, social e econômica do objeto de estudo é de 

extrema importância no pensamento sociológico, mas fugiria dos objetivos propostos nesta 

pesquisa. Essa tarefa fica a cargo da tradição sociológica clássica.  

O trabalho da fenomenologia é mais modesto, como afirma Bachelard (2008a, p.09). 

O aprendiz que avança na observação das determinações contextuais comumente esbarra 

numa atitude crítica de separação ao mundo, uma atitude que pensa o cotidiano como espaço 

de alienação e, portanto, como algo a ser combatido pela razão esclarecida: “a atitude 

‘objetiva’ do crítico abafa a ‘repercussão’, rejeita, por princípio, essa profundidade onde deve 

ter seu ponto de partida o fenômeno poético primitivo” (BACHELARD, 2008a, p.08). 

Frequentemente, ao analisar e interpretar um objeto de estudo, o sociólogo o traduz para a 

linguagem racional do logos e, assim, perde a novidade da imagem e o instante poético (a 

sublimação pura) que só podem ser observados se houver uma atitude de admiração e adesão 

ingênua à imagem.  

Assim, quando se pensa no objeto como imagem poético-fotográfica, à luz do 

Imaginário, o cotidiano passa a ser visto, na sua singularidade, como espaço do devir e não 
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como espaço de alienação e de controle ocasionados pela composição da estrutura social. 

Conforme Bachelard (2008a), a imagem poética não é consequência de um passado e 

tampouco produto direto das múltiplas determinações causais. “Por princípio, diz Bachelard 

(2008a, p.16), a fenomenologia liquida um passado e encara a novidade”.  

Esta entrega à novidade de uma imagem isolada pode ser proporcionada, nos termos 

desta pesquisa, pelo ato fotográfico que intensifica o instante poético e assinala a presença do 

sujeito no tempo mesmo da imagem. 

 

Considerações finais 

Como se pode ver, busquei, até aqui, recuperar mediante o olhar (atenção imaginante) 

a união entre duas atitudes aparentemente opostas, a contemplação e a criação. Há o olhar 

contemplativo que observa; e há também o olhar incisivo, aquele que cria. Mesmo que este 

artigo contemple apenas um recorte da experiência de ensino com o projeto Narradores de 

Bagé18, foi possível demonstrar a importância do imaginário e das narrativas visuais do 

cotidiano para a construção do olhar criador, capaz de ressignificar o espaço da cidade e 

restituir o sentido simbólico da educação.  

Portanto, as narrativas visuais conformam um universo figurativo de produção de 

conhecimentos, em que a ficcionalização do trajeto formativo em Sociologia têm a ver como 

o ato de imaginar e simbolizar o trabalho docente de forma sintonizada com os elementos do 

reencantamento do mundo. Diante do exposto, a poética do cotidiano ganha destaque no 

trabalho do professor-pesquisador, abrindo possibilidades infindáveis para se pensar o ensino 

da Sociologia através da visualidade do social e também pensar uma “pedagogia simbólica” 

(PERES, 1999) do encontro com a cidade e com a educação reencantada. 
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Resumo 
Apresento neste texto reflexões sobre a educação e a ancestralidade nas rodas de Capoeira 
Angola2. Neste assumo como pressuposto, a partir de G. Durand, de que imergir no universo 
cultural é encontrar-se com o berço de sentido da existência humana, que é o Imaginário. 
Investigo a roda da Capoeira Angola,  manifestação cultural do imaginário afro-brasileiro, 
reconhecendo-a como espaço constituído de simbolismos de educação, como ação simbólica 
de formação humana ancorada em práticas culturais efervescentes dos modos de viver dos 
grupos/sociedades que compõem uma nação. Neste texto apresento algumas análises a partir 
de dados levantados na pesquisa, acerca destas rodas como metáforas da circularidade e do 
renascimento. 
Palavras-chave: educação; imaginário; rodas de capoeira angola. 
 

Abstract 
In this text I present reflections on education and ancestry on Capoeira Angola rodas, which 
are based on my doctoral research. In the development of this text I assume as presupposition, 
from G. Durand, that to immerse in the cultural universe is meeting itself with the birthplace 
of meaning of human existence, considered by the author as the Imaginary. And it is based on 
this I investigate the Capoeira Angola roda, a cultural manifestation of Afro-Brazilian 
imaginary, recognizing it as a space constituted of education symbolisms, which I understand 
as a symbolic action of human formation, ride in effervescent cultural practices of the ways of 
living of the groups/societies that compose a nation. What I have been building as thesis is 
that these rodas are supported by reservoirs of imaginary pregnant of symbolism, that can 
throw the player-capoeiristas to recognize in the culture that that is (re)presented to him. In 
this paper I present analysis, from data collected in the survey about these rodas as metaphors 
of the circularity and the rebirth. 
Key words: education; imagination; capoeira angola rodas. 

                                                 
1 hentges.angelita@gmail.com 
2  “As rodas na Capoeira Angola: Imaginários fermentadores de Educação”, desenvolvida no PPGE/FAE sob a orientação da 
Prof.ª Dr.ª Lúcia Maria Vaz Peres da Universidade Federal de Pelotas e vinculada ao Grupo de Pesquisa Imaginário, 
Educação e Memória – GEPIEM. 
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As considerações deste texto, que objetiva refletir sobre a educação e a ancestralidade 

nas rodas de Capoeira Angola, tem como base a pesquisa de doutoramento “As rodas na 

Capoeira Angola: Imaginários fermentadores de Educação” desenvolvida no PPGE/FAE sob 

a orientação da Prof.ª Dr.ª Lúcia Maria Vaz Peres da Universidade Federal de Pelotas e 

vinculada ao Grupo de Pesquisa Imaginário, Educação e Memória – GEPIEM. Na elaboração 

deste texto, tenho como pressuposto que imergir no universo cultural é encontrar-se com o 

berço de sentido da existência humana, considerado por Gilbert Durand como o Imaginário, 

que consiste na “incessante troca que existe entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as 

intimações objetivas, que emanam do meio cósmico e social, e que pode indistintamente partir 

da cultura ou do natural psicológico” (DURAND, 2002, p.41-42). É tendo por base essa 

concepção durandiana que investigo a roda da Capoeira Angola, uma manifestação cultural do 

imaginário brasileiro embalada pela ancestralidade africana e recheada de simbolismos de 

educação. Também, na elaboração desta escrita, baseio-me no entendimento de que a 

educação constitui-se na manutenção/transformação de práticas culturais, efervescentes dos 

modos de viver dos grupos/sociedades que compõem uma nação. A partir desta ideia de 

educação e entendendo as rodas de Capoeira Angola como formas de organização gestadas no 

interior da cultura miscigenada brasileira é que compreendo as mesmas como lócus simbólico, 

ou seja, como um espaço-tempo que possibilita ao jogador-capoeirista reconhecer-se na 

cultura que lhe é re(a)presentada pelo desenrolar das rodas. 

A fim de cumprir com o que proponho no desenvolvimento desta escrita, apresentarei, 

inicialmente, as rodas de Capoeira Angola como constituintes da alma brasileira; em seguida, 

a compreensão da ancestralidade africana presente nestas rodas; e, finalmente, reflito sobre as 

rodas como metáforas da circularidade e do renascimento, elementos estes imprescindíveis na 

formação humana e, portanto, na educação. 

 A base teórica que sustenta as considerações aqui tecidas consiste na compreensão de 

que é do Imaginário que provém os deuses, deusas, heróis e heroínas que povoam a 

imaginação e pelos quais o antropos torna-se humano e humanidade e é por este Imaginário 

que cada novo ser se reconhece enquanto partícula de um grupo ou de uma comunidade e se 

move em direção ao futuro, fazendo avançar o sonho da humanidade. A partir disso, tenho 

como premissa que as rodas da Capoeira Angola são manifestações simbólico-culturais, 

embaladas por imaginários que possibilitam ao jogador-capoeirista enraizar-se na esfera 

mítica, constituinte da alma brasileira. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 636 

O nascedouro destas rodas mescla-se como o próprio nascimento do Brasil 

“descoberto” e principia-se no trajeto do povo africano, trazido a “contragosto” a estas terras.  

As rodas de capoeira surgiram como instrumentos de libertação do povo escravizado, pois 

foram criadas em frente às senzalas, embaladas pelos toques dos atabaques, e dali tornaram-se 

berçários para o candomblé, para a congada, além da capoeira e de outras manifestações 

culturais, formadoras da alma brasileira.   

Desde os primeiros registros da capoeira, no século XVIII, passando pelas gravuras de 

Rugendas, no século XIX, até a atualidade (em 2008 ela se torna patrimônio imaterial 

brasileiro e, em 2014, patrimônio mundial pela UNESCO), demonstram que ela passou por 

muitas modificações: desde sair da marginalidade até ter sua prática disseminada por todo o 

planeta. No entanto, apesar de suas modificações, ela se mantém fiel aos seus preceitos 

originais e é na roda da Capoeira Angola, reconhecida como a “capoeira-mãe” por ser a 

“primeira”, que encontramos sua forma mais ancestral e enraizada no povo africano 

(GOMES, 2012). 

O entrelaçamento do imaginário feminino brasileiro com o imaginário que embala 

estas rodas referenda-se a partir da feminilidade que as sustenta e que também alimenta o 

imaginário brasileiro. Sobre o Brasil e a feminilidade, descreve Durand: 

 
O imaginário novo do Brasil está enterrado na gigantesca terra [...] tão 
variada que se estende da Amazónia ao Rio Grande do Sul. Imaginário da 
terra, e quem diz terra, diz feminilidade. Pura constelação imaginária à 
partida, onde a fecundidade agrícola, a fecundidade fluvial e a fecundidade 
florestal se conjugam com o ventre mineiro do Eldorado. Em seguida, 
conjugação histórica e cultural, tal como sublinhou o grande brasileiro 
Gilberto Freyre (traduzido para a língua francesa pelo ilustre etnólogo das 
“Américas Negras” o meu amigo e mestre Roger Bastide), conjugação com 
o estatuto da mulher brasileira. No paternalismo sem racismo da grande 
colonização que se seguiu à conquista, a mulher indígena, e depois escrava 
negra, foi o cadinho onde se gerou a raça do homo novus bresilensis. Mulher 
plural que cedo assustou o macho português. Numerosos provérbios ilustram 
esta pluralidade da feminilidade do subcontinente; “A negra para trabalhar, a 
mulata para amar e a mulher branca para desposar...” Esta pluralidade da 
anima feminóide teria seguramente preenchido e simultaneamente 
esclarecido a teoria de Jung. A anima não é a única em si, sobretudo no 
inconsciente brasileiro! Pelo contrário, longe de desvirilizar o conquistador, 
esta pletora de feminilidade ainda veio encantar a sua omnipotência 
imaginária e funcional (DURAND, 1996, p. 200). 
 

 Durand, conforme a citação acima, aponta para o imaginário brasileiro feminino 

figurado pelas matas, pelas águas e terras abundantes. Ainda, para o autor, a “Mulher” e “a 
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Mãe” são arquétipos “substantivos” constelados no regime noturno, nas estruturas místicas, 

domínios das Grandes Deusas, que nessa constelação substituem o Grande Soberano do 

regime diurno (DURAND, 2002, 1988). Aparecem simultaneamente como benéficas e 

protetoras do lar, dadoras de maternidade, mas também como terríveis e sanguinárias, 

transfigurando mais profundamente a “preocupação da couraça, a precaução da defesa e da 

ostentação” (DURAND, 2002, p.200).  Denotam num difícil e lento percurso ao centro, ao 

calor e a umidade do interior da terra, que também é o ventre da Grande Mãe – estas 

representadas por tudo que acolhe e, também, que contém, como a moradia, o centro, o 

alimento, o recipiente e a taça. 

A investigação das rodas de Capoeira Angola vem apresentando o que Durand já 

evidenciou sobre o imaginário brasileiro, exposto acima, ou seja, a vastidão das terras, das 

matas e das águas embalam uma imaginação feminina que essas rodas re(a)presentam 

simbolicamente. Reconheço a feminilidade presente nessas rodas a partir de vários símbolos, 

dos quais apresentarei apenas dois em função do espaço de escrita. O primeiro símbolo 

assenta-se no sentido descrito por Gomes (2012) de ser esta “a roda da capoeira-mãe” e o 

segundo símbolo no instrumento principal que organiza os jogos, com sua música “dolente e 

chorosa” que é o berimbau.   

Consiste o berimbau num instrumento musical, composto pela beriba, verga que 

sustenta a corda de aço, percutida por uma baqueta. Tem seu som amplificado pela cabaça e o 

uso de um dobrão possibilita a mudança de tom ao encostar-se à corda. Quem empunha o 

berimbau é o mestre do jogo, considerado pelos outros jogadores como o mais experiente, 

possuindo mais sabedoria para encaminhar o desenrolar das rodas. A visão do jogador 

tocando o berimbau lembra a de um guerreiro empunhando sua espada, o que o coloca, numa 

primeira interpretação, na estrutura heroica do regime diurno da imagem. No entanto, a 

profundidade mística do instrumento é possível ser contemplada analisando a cabaça e a 

musicalidade que ela transmite. 

 Pelas mitologias africanas, o berimbau torna-se um instrumento simbólico com 

profunda força mítica, como, por exemplo, na mitologia Bantu-Nguni conta-se que, após uma 

terrível batalha, a deusa protetora transformou o arco do guerreiro no primeiro instrumento 

musical da tribo para que a música e a paz substituíssem as armas e as guerras para sempre. A 

força feminina que o instrumento carrega também se percebe pela simbologia da “cabaça” que 

no berimbau tem o papel de amplificação do som, o qual enlaça a todos, acolhendo, 
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integrando e ligando os jogadores na roda.  Rastreando o simbolismo da cabaça, aparece em 

Chevalier e Gheerbrant que a mesma é: 

 
Símbolo feminino e solar entre os dogons, cujo sistema simbólico é de 
predominância lunar. [...] é um símbolo da luz, do verbo, da água, do 
esperma, dos princípios fecundantes. O carneiro mítico, primeiro filho do 
Sol, traz entre seus chifres, uma cabaça pintada com óleo vermelho do sa, 
que nada mais é do que a matriz solar. Esse carneiro, representação do 
princípio água-terra, fecunda a cabaça-matriz por meio de um falo que se 
ergue em sua testa. O Nommo, deus da água, grande demiurgo da 
cosmogonia dos dogons, apresenta-se as vezes na terra sob a forma de uma 
cabaça. [...]a cabaça é a imagem do corpo inteiro do homem, e do mundo em 
seu conjunto. 
 
Entre os bambaras, símbolo do ovo cósmico, da gestação, do útero em que se 
elabora a vida manifestada. Os bambaras chamam ao cordão umbilical a 
corda da cabaça da criança (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p.151). 
 

A cabaça-matriz é, portanto, um símbolo poderoso, pois contém o axé veiculado pelos 

três sangues e é isso que mantém a harmonia entre os mundos. Conforme Santos (2008), a 

“grande cabaça” representa a terra, que ao ser fecundada pela água-sêmem (sangue branco) 

torna-se um ventre fecundado de onde “tudo nasce” e se expande nos planos da existência.  

Luz (1995) relata sobre a cabaça: 

 
[...] igba-du, a cabaça da existência. A parte de cima da cabaça representa 
Obatalá, poder genitor masculino, a de baixo Oduduwa, poder genitor 
feminino; na parte que liga uma a outra, estão desenhados triângulos em 
sucessão, representando o casal e o procriado Exu, 3=1, 1=3, linhagens em 
expansão sucessiva. No interior da cabaça, substancias simbólicas portadoras 
de axé: Efun, de cor branca, poder genitor; iwaji, de cor preta, direção; e 
osun, de cor vermelha, sangue circulante; e ainda lama, matéria primordial 
(LUZ, 1995, p.41). 
 

A cabaça contém um grande poder, que é o poder da criação. Na arquetipologia de 

Durand (2002, 1988), a cabaça é um símbolo constelado nas Estruturas Místicas de Regime 

Noturno, que são imagens da mãe, da mulher, da noite e do recipiente. A cabaça é um 

recipiente que contém e de onde provêm os elementos criados. No mito acima, Odua3 (poder 

genitor feminino) recebe a cabaça com uma advertência para que seja prudente com o poder 

dela, portanto, é dela o poder da criação. 

A cabaça completa a imagem simbólica feminina do berimbau, pois está na ordem da 

                                                 
3 As palavras escritas em Yorubá e/ou Bantu aparecem com grafias diferentes nos diferentes autores pesquisados. Assumo 
como grafia nas citações diretas as do autor citado, e, nos comentários que faço tomo como base a autora de “Os Nágó e a 
Morte”, Juana Elbein dos Santos. 
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gestação da vida e da existência. O berimbau orquestra a roda, organiza-a, orienta-a e embala 

os jogos. Nestas rodas, o jogador-capoeirista é envolto numa atmosfera acolhedora-feminina 

que enlaça e embala com sua música e que é ponte ao imaginário brasileiro. As rodas de 

Capoeira Angola, que tem na feminilidade um dos seus polos de força, também impulsionam 

a transformação, pois o feminino-terra-cabaça que gesta a vida e acolhe na morte torna-se 

metáfora da circularidade existencial, contemplada nos jogos de Capoeira Angola pelas 

quedas, por reinícios e recomeços constantes nas rodas. Essa circularidade também se percebe 

presente, analisando a ancestralidade afro-brasileira. 

A matriz africana das rodas de Angola reporta a uma mítica ancorada na 

ancestralidade, a qual atribui sentido e impulsiona os grupos que por ela pautam sua 

existência. Compreende-se a ancestralidade num imaginário que enlaça o mundo africano e, 

por conseguinte, o mundo afro-brasileiro baseado no culto aos ancestrais. Estes são aqueles 

que deixam a condição de pré-ancestral e passam a habitar a existência invisível, denominada 

pela mitologia Nagô/yorubá como o Òrun, e através de cultos específicos surgem para manter 

a ordem e organizar as sociedades. O ancestral é o responsável pela relação entre o mundo 

visível e o mundo invisível e é ele, conforme Oliveira (R., 2012), aquele que liga o humano ao 

sagrado. A importância da ancestralidade aparece nas palavras de Munanga: 

 
Esse é um dado das africanidades, essa questão da ancestralidade. Está em 
todas as sociedades africanas, em todas as culturas africanas. O que é um 
ancestral? O ancestral nada mais é que um criador. Pode ser um ancestral 
feminino ou masculino, dependendo da sociedade, se é uma sociedade 
matrilinear ou patrilinear. Quer dizer, o ancestral é aquele que tem estatuto 
de fundador. Fundador de um clã, da linhagem, que foi uma personagem 
importante, que é a origem, a fundação, o fundador de tudo, uma pessoa cuja 
memória é simplesmente rememorada, ritualizada em todos os momentos 
(MUNANGA apud OLIVEIRA, J., 2009, p.201). 
 

Conforme coloca Munanga, a ancestralidade está em todas as culturas africanas, pois o 

ancestral habita o imaginário de seu povo, clã ou linhagem e são seus feitos, rememorados 

ritualmente, que vão enlaçando miticamente os grupos.  

O Imaginário da ancestralidade é elemento constituinte da cultura afro-brasileira, o 

que se percebe pela mitologia Nagô/yorubá muito difundida nestas terras, para a qual a 

existência se desenvolve em dois níveis simultaneamente: O Aiyê e o Òrún. O Aiyê 

corresponde ao plano terreno da existência ou mundo visível e o Òrún refere-se ao espaço 

espiritual ou mundo invisível de onde provêm os seres sobrenaturais, que são os orixás e os 
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Égúns. São dois planos da existência que coexistem e se relacionam na figura de Égún – 

ancestral – e na incorporação dos orixás (LEITE, 2008).  

Conforme Santos (2008), os orixás são genitores divinos e criadores simbólicos e 

espirituais da humanidade, dos quais cada indivíduo é descendente. São, ainda, considerados 

ancestrais divinos e cada indivíduo terá um orixá como seu pai (Baba mi) ou sua mãe (Iyá 

mi), de cuja matéria simbólica – água, terra, árvore, fogo – ele será um pedaço.  Para Verger 

(2002, p.19) cada orixá é definido como sendo “uma força pura, imaterial que só é perceptível 

aos seres humanos incorporando-se em um deles”. Assim, conforme Oliveira (J., 2013), cada 

família, no sentido africano, contempla os pais, irmãos, avós, tios, primos e outros agregados 

e tem um patriarca simbólico e divino na linhagem, ou seja, um orixá, que representa uma 

força e um valor universal que interioriza no ser humano elementos da natureza de pertença a 

uma ordem cósmica e que regula as relações do sistema como totalidade. 

Os Égúns são espíritos de alguns mortos masculinos que, conforme Santos (2008), 

podem, por ritos específicos, tomarem forma corporal e serem invocados. São genitores 

humanos, seres de existência visível – concretos, reais, patriarcas – cultuados em datas e 

lugares diferentes e possibilitam ao indivíduo interiorizar o pertencimento a uma estrutura 

social que regula as relações entre os humanos, como a ética, a disciplina e a moral de um 

grupo. Os mitos que envolvem Égún tem várias narrativas. Nesta que transcrevo abaixo, ele  

aparece na criação do mundo:  

 
Três orixás, Odùa, Òbàrìsà(=Obàtálà=Òrìsàlá) e Ògún vem do òrun, 
instalar-se sobre a terra.  Odùa é a única mulher e ela se queixa a Olórun por 
não ter nenhum poder. Este elege-a mãe por toda a eternidade. Entrega-lhe 
àse sob a forma de uma cabaça contendo um pássaro e recomenda-lhe que se 
mostre prudente no que se refere ao uso do poder que lhe outorga. Todos os 
lugares de adoração encontram-se em seu Ika, no quintal onde  Òbàrìsà não 
pode penetrar. Este, vendo seu poder diminuído, consulta Ifá e é aconselhado 
a fazer uma oferenda constituída de ìgbín- caracóis – e um pasòn, uma haste 
de àtòrì. Ifà adverte-o para que tenha muita paciência e astúcia para 
conquistar Yiá-mi e sair vitorioso. Com efeito, Yiá-mi esquece as 
recomendações de Olódùmarè (Olorun) e abusa de seu poder em relação a 
Òbàrìsà, sempre prudente. Finalmente Yiá-mi insiste para que vivam juntos 
em sua morada já que juntos vieram de Òrun e já que Ógún está ocupado 
com suas ferramentas e suas guerras.  Òbàrìsà concorda. Uma vez na 
vivenda, adora sua cabaça com os ìgbin e bebe sua água. Ele oferece a Odùa 
que, negligentemente aceita. A água parece-lhe deliciosa e ela também 
come, com Obàtálà, a carne dos ìgbín. Òbàrìsà se queixa: ele lhe revela 
todos os seus segredos e ela continua a esconder-lhes os seus. Odùa  o 
conduz ao Ika, descobre para ele a vestimenta de –símbolo- de Égún. 
Quando Odùa sai, ele apanha as vestimentas, as modifica, veste-as e 
tomando do pasòn na mão, sai a percorrer a cidade. Sabe falar como os Ará-
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òrun. Todos reconhecem-no como verdadeiro Égún e o aclamam. Odùa 
reconhece seus ‘panos” e admite que Òbàrìsà torna presente Égún melhor 
que ela. Ela ordena a seu pássaro de pousar no ombro de Égún; com o asé de 
Eléye, tudo o que Égún prognostica e diz ser realizará. Égún está completo. 
Eléye e Égún andarão juntos. Quando Òbàrìsà regressa, Odùa entrega-lhe o 
poder de dominar Ègún e se retira para sempre de seu culto. Só eléye 
indicará seu poder e marcará a relação entre Égún e a Yyá-mi. Òrìsàlá aceita 
e rende homenagem ao poder de gestação da mulher (SANTOS, 2008, 
p.109-110). 
 

Nesta narrativa do mito da criação aparecem os orixás Odùa (ou Oduduwa), que é a 

representação do poder feminino, e Obarisá (ou Obatalá, ou Orisanla, ou Oxalá), que é a 

representação do poder masculino. Oxalá foi o orixá enviado pelo deus supremo Olórum, 

responsável pela criação do ser humano. Enquanto ela, Odùa, foi a responsável pela criação 

da terra e Ogun4, ferreiro, responsável pela criação de artefatos necessários a vida. Na 

narrativa mítica ela é a mulher que vem a terra e faz queixa a Olórum (deus supremo) de que 

não tem poder algum. Ele, então, elege-a mãe e a entrega uma cabaça contendo um pássaro, 

recomendando cuidado com todo o poder que isso tem. Essa recomendação de Olórun se 

justifica porque a cabaça contém o poder da criação. 

Oxalá se sente diminuído diante do poder feminino e pede ajuda ao oráculo de Ifá, que 

o orienta a presenteá-la com ígbins – caracóis que representam o sangue branco (sêmem) que 

fertiliza a terra. Oxalá deseja conhecer os segredos que Odùa guarda em seu terreiro e após 

cortejá-la, dando-lhe de beber seus ìgbins, ele pede que ela mostre seus segredos, afinal ele 

mostrou o dele. Ela, então, o conduz ao terreiro e o apresenta, dentre outras coisas, as vestes 

de Égún. Numa distração dela, ele as veste e sai, sendo aplaudido por todos. Odùa, ao vê-lo, 

percebe que as vestes de Ègún lhe caem muito bem e ela então lhe entrega o poder de cultuá-

lo e se retira para sempre de seu culto. Égún, um ancestral, é filho da terra (Odùa) que o 

entrega a Oxalá. Oxalá agradece e rende graças ao poder da gestação da mulher, que cria a 

vida e também a recebe de volta.  

É a figura mítica de Égún, como ancestral, que carrega o poder de estabelecer a 

circularidade entre a existência visível e a existência invisível. É ele o organizador da ordem 

social e regulador das ações entre os humanos, que possibilita a interiorização do sentido de 

                                                 
4 OGUN – considerado irmão de Exu. É o primogênito, o primeiro nascido, princípio do desbravamento. Está relacionado 
com o ferro e é patrono dos ferreiros, que conhecem o segredo da metalurgia, ou seja, da transformação do minério em metal. 
Ele caracteriza a passagem da civilização da pedra para a civilização dos metais. É também guerreiro e caçador, habitante das 
florestas e conhecedor dos mistérios das ervas e poções medicinais. Está relacionado com o mistério das árvores. Seu culto é 
feito aos pés do dendezeiro (igi-ope) e as folhas (palmas recém-nascidas) deste são de grande significação para o culto de 
Égún (LUZ, 1995). 
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pertencimento a um grupo/sociedade. Na citação abaixo, Santos apresenta a força do ancestral 

na ordem das comunidades: 

 
O poder que detêm, a função de garantir a imortalidade individual e a 
imortalidade da comunidade preservando sua estrutura social através da 
imposição e observância dos costumes e preceitos morais, fazem-nos os 
zelosos guardiães da comunidade. É preciso evitar descontentá-los ou irritá-
los, se se quer assegurar a continuidade normal da existência [...] 
compreende-se facilmente que o Òjè-àgbà munido de tal responsabilidade e 
da manipulação de tais poderes sobrenaturais deva possuir uma 
personalidade muito marcante. Geralmente silenciosos e observadores, 
habituados a tratar com a morte, a invocar os mortos, possuem profunda 
sabedoria da vida e encaram todos os acontecimentos com uma calma e 
naturalidade extraordinárias (SANTOS, 2008, p. 128). 
 

A ancestralidade é uma simbólica instituinte da existência harmônica e complementar 

entre os dois planos – do Aiyê e do Órun – e na qual também está veiculado o renascimento.  

Este é fundamentado no entendimento de que o ser humano é composto pelos elementos vitais 

ou princípios vitais5. O princípio vital é denominado de Ara, que significa “o corpo”, 

representação visível, externa e interna, no qual o complexo externo é percebido pela figura, 

distinguindo-se a cabeça (Ori) e os pés (Ese) do restante do corpo. A distinção da cabeça 

talvez se deva por esta aparecer primeiro nos partos e os pés pela noção de movimento que 

eles possibilitam (LEITE, 2008). Conforme Leite (2008), os pés (Ese), principalmente os 

dedos maiores, têm uma posição diferencial relacionada aos ancestrais. Segundo o autor: 

 
Um dado não negligenciável a respeito de Ese é registrado no reino de Ifé, 
centro do mundo espiritual Iorubá, onde o rei, Ooni, tem, à sua morte, esses 
dedos dos pés unidos por uma pequena corrente metálica, e assim é 
enterrado. Dessa maneira Ese, liga-se a uma concepção de espiritualidade do 
homem, manifestada na instância material do corpo e à sua capacidade de 
realização, contendo em si uma dimensão ligada aos ancestrais da família 
(LEITE, 2008, p.29). 
 

Essa prática mostra a ritualização para integrar o pré-ancestral ao mundo do Òrún, 

assim como para integrar a pessoa à sociedade na existência visível (no Aiyê). São elaboradas 

                                                 
5 O complexo interno do corpo liga-se a noção de entranhas, organizadas como sistema de energia vital, baseada na ideia de 
Okan – “coração”, que corresponde a um sistema vital instituidor da dimensão física e espiritual do humano, não relacionado 
ao órgão propriamente. É uma ideia de alma e de consciência, implicando a noção de interioridade. Outro princípio vital é o 
Emi, que consiste no sopro vital, na alma, no espírito, que confere ao humano a condição de “ser”. Ele é o que possibilita a 
existência em sua forma visível e consiste no sopro divino, que anima a criação dos seres da terra. Estes são moldados da 
lama (terra) e recebem o sopro divino de Oludumare (Oxalá). Pelo sopro vital o “ser” é divino. O Ori (cabeça) é o princípio 
vital da individualização da personalidade e do destino. Sua noção vai além da cabeça física, embora a tenha como sede, pois 
é algo superposto a ela. Cada ser deve escolher sua cabeça interna livremente, adotando o Ori de sua preferência (LEITE, 
1988). 
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práticas socioculturais de integração, também, na instância da morte – as práticas são no 

sentido de integrar a pessoa no mundo dos ancestrais. 

Dentre os yorubanos, a vida no Aiyê (existência visível) depende dos ancestrais e todo 

renascimento está ligado a eles, pois o renascimento depende da morte, numa eterna relação 

entre os dois planos da existência. Por isso, “Morte” é um símbolo importante, representada 

pelo orixá Ikú, que tem o papel de restituir a terra o que a ela pertence, permitindo, assim, os 

renascimentos. Conforme Santos (2008), Ikú é uma representação coletiva, concebido como 

um homem (Morte é uma representação masculina). A figura de Ikú é a de um guerreiro que 

segura um òpá- Kùmón – maço de cerca de trinta centímetros, as vezes com a cabeça talhada, 

lembrando um crânio (SANTOS, 2008).  

No mito da criação Nagô/yorubá, Ikú está muito profundamente ligado a terra e a 

criação do ser humano, pois é ele que toma a lama e o molda, mas é, também, por isso que a 

ele cabe a tarefa de retornar o humano à lama. Isso se vê na narrativa mítica de Ikú transcrita 

abaixo: 

 
Quando Olórun procurava matéria apropriada para criar o ser humano (o 
homem) todos os ebora partiram em busca da tal matéria. Trouxeram 
diferentes coisas: mas nenhuma  adequada. Eles foram buscar lama, mas ela 
chorou e derramou lágrimas. Nenhum ebora quis tomar da menor parcela. 
Mas Ikú apareceu, apanhou um pouco de lama e não teve misericórdia de seu 
pranto. Levou-o a Olódùmarè, que pediu a Òrìsàlá e a Olúgama que o 
modelaram e foi Ele quem lhe insuflou seu hálito. Mas Olódùmarè, 
determinou a Ikú que, por ter sido ele a apanhar a porção de lama, deveria 
recolocá-la em seu lugar a qualquer momento, e é por isso que Ikú sempre 
nos leva de volta para a lama (SANTOS, 2008, p.107). 
 

É Ikú, o orixá que cria o humano, conduzindo-o de uma existência a outra, 

proporcionando o renascimento e, por isso, em sua mítica, morte e renascimento são 

complementares. Os ancestrais, pela ritualização da morte, entram no Órún, e retornam na 

figura mítica de Égún, estabelecendo a circularidade, possibilitando o renascimento. Assim, a 

ancestralidade torna-se um tecido produzido no tear africano, entrelaçando os fios do tempo e 

do espaço, criando o tecido do mundo e articulando a existência (OLIVEIRA, E., 2007).   

A ancestralidade é a atmosfera nas rodas de Capoeira Angola. É ela que envolve os 

jogadores-capoeiristas, dando sentido profundo ao que aprendem no desenrolar das rodas. É 

possível reconhecer a relevância dos ancestrais, logo no início destas, num momento 

denominado de ‘chula’ ou de ‘louvação’, em que o mestre da roda ou um jogador mais velho 

na capoeira, empunhando o berimbau principal, em sua fala relembra algum ancestral. 
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Exemplos citados são os mestres Pastinha, grande angoleiro, e Bimba, responsável por 

contribuir para que a capoeira saísse da marginalidade, pois representam a manutenção dos 

valores reconhecidos como essenciais para a organização social e a luta pelos direitos dos 

afro-brasileiros. 

O sentido profundo da ancestralidade contém, dentre outros elementos, conforme 

apresentei acima, a circularidade da existência. Isso aparece na figura de Ikú (morte), a qual 

carrega consigo o ‘sentido profundo’ da circularidade, que junto aos traços míticos de Ègún, 

ancestral responsável pela ligação entre os dois planos e pelas relações sociais entre os 

humanos no que se refere à ética, a disciplina e a moral, reportam a simbólica da iniciação.  

 As rodas de Capoeira Angola são banhadas por imaginários que denotam a 

circularidade e o renascimento, que tem seu berço de sentido profundo na existência humana, 

pois são símbolos das mudanças e transformações que o antropos vivencia ontologicamente e 

como espécie. A cíclica da vida é também dos acontecimentos, que geram a renovação. 

Enfim, é condição humana que gera humanidade. Por fim, são esses elementos simbólicos que 

associados à feminilidade presentes nestas rodas possibilitam outros “pensares” e outros 

“sentires” à educação brasileira.  
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As faces de saturno: imaginário, melancolia e mal-estar na escola  
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Resumo 
Nossa tentativa aqui é apresentar como algumas faces de Saturno nos ajudam a pensar em 
uma razão melancólica que possibilita compreender o mal-estar que assola a escola 
contemporânea. Partindo de estudos sobre Saturno e a Melancolia e dos aportes teóricos do 
campo do Imaginário e da Psicologia Arquetípica, buscamos, no aspecto múltiplo do Cronos-
Saturno mitológico e astrológico, a melancolia como uma perspectiva capaz de nos fazer 
enxergar o mundo e a escola em sua profundidade. Esse modo especial de "olhar", de algum 
modo, desvela um sentido atrás do mal-estar, abrindo possibilidades para que a imagem da 
escola, como lugar onde as almas poderiam entrar em comunhão, pudesse ser revista.  
Palavras-chave: Educação; Imaginário; Melancolia; Saturno; Escola. 
 
Abstract  
Our aim here is to present the way in which some of the faces of Saturn aid us in conceiving a 
melancholic reason that enables an understanding about the unease that ravages contemporary 
schools. From studies about Saturn and Melancholy and the theoretical perspectives of the 
fields of Imaginary and of Archetypal Psychology, we seek to present, in the multiple aspects 
of mythological and astrological Chronos-Saturn, melancholy as a perspective that is able to 
make us see the world and school in all their depth. This special way of “seeing”, in a way, 
reveals a sense behind the unease, opening possibilities for the image of school, as a place 
where souls could commune, to be renewed. 
Key-words: Education; Imaginary; Melancholy; Saturn; School. 
 

 

Apresentamos aqui uma ideia que vem permeando parte das discussões do processo de 

doutoramento3, qual seja: compreender o mal-estar na escola. Em nosso entender é mais uma 

                                                 
1 polaris.astro@gmail.com 
2 lp2709@gmail.com 
3 "Narrativas e Imaginários de Professoras Readaptadas: uma abertura para o cultivo da alma?", em desenvolvimento no 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da Profِª. Drª Lúcia Maria Vaz 
Peres e vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Imaginário, Educação e Memória - GEPIEM. A pesquisa conta com o 
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forma de olhar, sentir e problematizar do que explicar uma determinada realidade. A partir de 

um tema amplo, como o mal-estar docente, desenvolvemos a ideia de que uma perspectiva 

melancólica - noturna - possibilita orientar nosso olhar para detalhes que o olhar de soslaio 

não permite. Assim, a melancolia pode ser tomada como uma sabedoria, visto que sua postura 

de contemplação, seguida de ação, encara realidades e as enxerga por dentro e, através de suas 

vestes, consegue perscrutar lugares impenetráveis pelo espírito mais afoito. Ao mesmo tempo 

em que tomamos a melancolia como sabedoria, também fazemos um elogio ao seu grande 

representante dos céus, Saturno. Planeta este considerado pela tradição astrológica e médica 

medieval e renascentista como indicador dos estados de mal-estar do ser humano na sua 

relação com o mundo.  

Quando a tristeza, a angústia, o medo e o desespero são empurrados à força para longe 

de nossa vida diária, o céu perde suas estrelas, o arrebol não é mais sinal dos fins que se 

renovam, a aurora não marca mais as lembranças de uma esperança, mesmo que incerta, e o 

crepúsculo deixa de ser um alento para uma nova vida. Quando extirparmos as faces 

indesejadas da vida, isentamos nossa existência da presença das deidades, minando qualquer 

perspectiva de ver nossa vida ser preenchida de momentos felizes. E se consideramos a 

felicidade como aquele momento em que descobrimos o que fazer com a tristeza, um dia 

entregue à tristeza também é um dia potencialmente feliz para viver um momento feliz. Esse 

texto não trata, especificamente, da felicidade, mas, de certa forma, de como hoje estamos 

vivendo na escola e suas relações formadoras. Também, de como o ser humano pode “olhar” 

o mundo e “vê-lo” por entre suas entranhas, suas amarras e nós, por entre seus semblantes de 

azul pálido e de vermelho rubro, de modo que o mal-estar adquira algum sentido. Em uma 

época que se exige mais rapidez no olhar, convidamos o leitor a diminuir o ritmo e a encurtar 

os passos. Convidamos o leitor a ver o mundo da esfera do senhor do tempo quase imóvel, 

daquele tempo que valoriza a morosidade nas ações, o refletir antes do agir, o contemplar 

antes do fazer.  

Ver o mundo desde as faces de Saturno é exercitar o olhar na perspectiva da 

melancolia, é poder despertar a atenção para os detalhes da vida que se perderam nas corridas 

peremptórias de uma época destemperada pela ânsia muda, é poder ouvir a pulsão do corpo, 

os passos do pensamento, as comédias e tragédias de um sono sem pressa, é poder enxergar os 

tornos e contornos de uma vida alheia, a semelhança com os semblantes que se avizinham, do 
                                                                                                                                                         
apoio financeiro da Fundação Araucária, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) 
e da Capes.  
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reconhecimento de um parentesco distante e de uma amizade outrora desaparecida em meio 

aos ventos fugazes. Qualquer tentativa de evitar essa teia mundana é uma forma de fugir de 

nós mesmos, de negar a nossa face múltipla, ora clareada pela Luz reluzente do sol, ora 

umidificada pela luz sonífera da Lua... Qualquer tentativa de evitar caminhar sobre os 

mistérios da terra, feitos imagens, é uma forma de se isolar da trama alheia, das suas glórias e 

das inglórias, que também nos pertencem e nos fazem ser o que somos. 

O velho Saturno é o patrono da melancolia, o mais alto dos planetas conhecidos até o 

início da Modernidade, marcador do tempo e donos de passos vagarosos, regente dos homens 

e das mulheres cujas vidas são marcada pela sensatez, pela prudência e também pela angústia 

e tristeza. É senhor dos passos lentos e do olhar atento e, por isso, capaz também de acobertar 

e aquecer os corações gélidos e carentes de essencialidades. É senhor da ciência e dos 

intelectuais, o conhecimento construído sob sua égide é aquele que segue os passos vagarosos 

da boa reflexão, com atos prudentes e cautelosos. Dante Alighieri (1265-1321), pensador 

emblemático e ainda mergulhado na cosmologia medieval, alojou na Sétima Esfera - a de 

Saturno - aqueles inclinados à contemplação, aos sábios de razão forte (ALIGHIERI, Canto 

XXI). Saturno, senhor dos ermitãos e edificador da Sabedoria, cuja imagem é multifacetada, 

também é o planeta da melancolia, daquele estado de ser que ora nos entrega os ditames da 

fúria interior, ora nos desperta o sentido da vida. É, também, imagem de constância e 

discernimento, distopia ou revelação de um novo mundo e é, pois, senhor da arte do cultivo, 

dado que a "semente que morre é a que frutifica; foice, símbolo da morte, torna-se o 

instrumento que colhe os frutos e o alimento" (VITALE, 1979, p. 33). Algumas faces do 

velho ermitão dos céus, que apresentamos aqui, leva-nos a pensar em algumas atitudes 

melancólicas que convidam as pessoas a participar dessa vida "tramática" - envolvida em teias 

e expostas em tramas: a melancolia como ação diante o consumidor do tempo e da vida, a 

melancolia como contemplação de um mundo banido pela desatenção e a melancolia como 

seiva imaginal, como modo de reencantamento. Partindo dessa ideia, não temos somente uma 

melancolia como sabedoria, mas uma razão melancólica capaz de encontrar a força nas 

maiores fraquezas, a quietude no maior dos percalços e a poesia nos imbróglios eloquentes. 

Trazer a melancolia como ato sábio e ensinante pode desvelar caminhos insuspeitos, encontrar 

grutas onde está guardada a sacralidade de cada um de nós. Em especial, nas relações 

escolares onde, genuinamente, encontra-se o locus de formação, transmissão e construção de 

conhecimentos e onde permanecemos em constante cultivo das nossas imagens fundantes, 
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como se estivéssemos sendo embalados ao som da formidável Spiegel im Spiegel, de Arvo 

Pärt4.  

O caráter paradoxal de Saturno, antigo deus romano da Agricultura, encontra 

fundamento nos ecos do mito de Cronos, outrora destronado pelo seu filho Zeus. Antes do seu 

ato sanguinário, recebera de seus pais o vaticínio de que iria ser destronado pelo próprio filho. 

Ele, em um golpe certeiro com sua foice de pedra, castrou seu pai Urano “apanhando seus 

testículos com a mão esquerda (que tem sido desde então a mão de mau agouro) e os atirando 

depois, junto com a foice, ao mar, perto do cabo de Drépano” (GRAVES, 2008, p. 45). Desse 

ato libertador nasce Afrodite, a deusa do Amor. Cronos-Saturno, de algum modo, também é 

responsável pelo nascimento do amor, por esse ato de comunhão com outro, porém, da mesma 

forma que a autoridade e a escassez impostas por Cronos-Saturno, o amor também exige 

renúncias: não é um caminho árduo que exige sacrifício e vontade de permanecer na presença 

do outro, em alguns "abandonos" estão as verdadeiras provas de amor, do cuidado em forma 

de exigência e cobrança, da proteção em forma de lei e da entrega de um filho ao mundo 

como forma de liberdade. Cronos, como vaticinado pelos pais, foi destronado pelo seu filho 

Zeus, foi "transportado para o sítio em que ele, Crono - e com a Idade de Ouro - ainda existe: 

na mais extrema borda da terra, nas Ilhas dos Bem-aventurados. [...] Ali ele é rei, marido de 

Réia, a deusa entronizada, suprema entre todas" (KERENYI, 1993, p. 30). Assim como 

Cronos, o tempo, seu súdito, pode também desvelar as nossas venturas e desventuras, lançar a 

vida monótona, permeada por visões unilaterais. Ao contrário, defendemos uma vida de 

aventura aberta às variações do ser imaginante que proclama os amores mais insuspeitos, 

condenando os de ordem abusiva e salvando os fracos das mãos dos beligerantes. Não seria 

este a função equilibradora da escola na formação humana?  

Sendo Cronos o tempo, é ele quem nos redime dos pecados, mostra-nos a justeza do 

caráter e nos entrega para o único fim que nos espreita, a morte. Também é ele que nos faz 

empunhar o gládio e beber da taça para regurgitar o medo diante do fim, do destino 

aniquilador. No entanto, cabe à imaginação, com sua função eufêmica, atenuar o mal-estar na 

escola lutando "contra a podridão, exorcismo da morte e da decomposição temporal" 

(DURAND, 2002, p. 406). Cronos, Tempo e Morte são embalados ao ritmo do imaginário, 

seu filho mais pródigo, cujos bens recriam e reatualizam a existência no mesmo instante que 

anunciam a eminência do seu fim. “Ao mesmo tempo que [Saturno] é pai de tudo, a tudo 

                                                 
4 Do álbum "Alina", do compositor estoniano Arvo Pärt (1935- ) 
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consome; ao viver de e a partir de sua paternidade, se alimenta insaciavelmente da 

generosidade de seu próprio parternalismo. Saturno é a imagem tanto senex positivo quando 

do negativo” (HILLMAN, 1998, p. 25). 

É por isso que ele é orador do tempo, meditador paciente, medidor dos passos. É 

lembrador de histórias para tornar vivo o que parece morto. É limítrofe, mas sábio sobre os 

limites da vida. É o mais alto planeta, dono da mais alta sabedoria, sabedoria de velho, do 

antigo, da Tradição. É olhador do passado e mantenedor do presente, resiste ao futuro ao 

exigir paciência. Como um anjo, é senhor da temperança, é sonhador do céu, que se recolhe 

em si para buscar forças. No seu vagar pesado, de conteúdo “chumbólico5”, é forte, seus 

filhos são fortalezas e mourões, suportes para quem não suporta a dor, mestres daqueles que 

escorregam nas lágrimas da injúria e do sofrimento. É aquele que “cronifica” a vida, a torna 

dura, mas a mantém cheia de alma atenta. Saturno, com sua imagem anelar, melancoliza o 

mundo, nos torna leitores imersivos, leitores adoradores de fendas e leitores alvos da 

plenitude. O senhor dos nós confere-nos o destino de sermos leitores de nascimentos e leituras 

da morte – enquanto lemos o nascer de ser, a morte lê a passagem daquilo que tem sido. A 

cada passo lento, ele, o senhor das distâncias, caminha para mais uma revolução, a cada novo 

ciclo, uma nova descoberta, um novo nascimento e um novo fim. 

Em Cronos-Saturno e na escola, filha do tempo, habita, portanto, uma chave para 

compreender os ditames de um mundo contemporâneo governado por ações impacientes, por 

atos que exigem o caminhar ligeiro para um lugar não anunciado, talvez nem mesmo 

existente. Esse andar fugaz para o vazio talvez não busque o encontro, mas o desencontro de 

algo que atormenta e que isola as pessoas de sua própria interioridade e do seu entorno. É 

fuga da mesquinhez intelectual, da presunção afetiva e da leviandade do caráter. É uma fuga 

que nos faz cair no caos inóspito de uma vida em busca de prêmios e títulos, glórias e riquezas 

que não passam de subterfúgios falsos para poder existir, para ter sentido. É desse modo que 

as relações humanas entraram em colapso, perdendo o semblante da convivência – estilhaços 

de vidros quebrados foram lançados para perfurar o outro em suas diferenças e semelhanças. 

A escola, como filha do tempo e instituição humana, é parte dessa estrutura e reverbera o mal-

estar coletivo que paira sobre o nosso mundo assombrado pelos mandos e desmandos do 

espírito hubrístico. A nosso ver, a expressão mal-estar engloba várias situações críticas na 

escola, desde o adoecimento de professores até problemas de infraestrutura. Por isso, a escola 
                                                 
5 Utilizamos esse neologismo para fazer uma referência ao chumbo, metal que está sob a regência de Saturno, e seu valor 
simbólico.  
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contemporânea vive um mal-estar que se ramifica em outros mal-estares. Também se 

relaciona a uma sensação de incômodo diante de algo que não está localizado em apenas um, 

mas em vários lugares. O mal-estar docente é uma face de um mal-estar nascido no mesmo 

processo cujo sonho foi de uma sociedade sem dores, feliz, segura e produtora de riquezas e 

não excludente – a escola é um dos portais para isso. Entretanto, na esteira desse "progresso", 

houve um esquecimento do outro como ser existente, da dor alheia como dor coletiva. O 

terror diurno chegou ao seu limite de brutalidade, esterilizou as imagens oníricas e endureceu 

o lado visionário e sonhador do ser humano. É drástico, mas não é o fim. A imaginação como 

ato criador (DURAND, 1988) é um locus de esperança. Segundo Hillman (2010), é possível 

encontrar sabedoria atrás de cada melancolia presente no mundo. É o que apresentamos a 

seguir: as três faces da melancolia sustentadas pelo velho Saturno.  

Desde a teoria dos humores de Hipócrates até a medicina renascentista, a melancolia e 

o temperamento melancólico foram amplamente considerados nos tratados médicos e 

teológicos, sem esquecer da famosa passagem de O Problema XXX, 1, de Aristóteles, em que 

ele considera os melancólicos homens de exceção6. A melancolia também foi associada à 

acedia, termo que, mais tarde, foi associado ao pecado capital da preguiça, carregando faces 

que desde Aristóteles, no seu importante Problema XXX, parecem ser paradoxais. Ainda 

sobre a acedia, para além da preguiça, é posta pelos doutores da Igreja "sob o signo da 

angustiada tristeza e do desespero" (AGAMBEN, 2012, p. 27). A acedia "trata-se da 

perversão de uma vontade que quer o objeto, mas não quer o caminho que a ele conduz e ao 

mesmo tempo deseja e obstrui a estrada ao próprio desejo (AGAMBEN, 2012, p. 29). Por 

isso, a sua posterior transformação em preguiça transforma aquele a quem é tomado pela 

acedia, desistente dos fins que almejava. Diferentemente do que se apregoa sobre o 

preguiçoso, o desejo ainda permanece no "acidioso". Quanto mais tenta negar o caminho para 

se chegar ao fim, mais esse fim é ligado ao desejo do acidioso. De forma semelhante, nos 

estados melancólicos - inibições, desânimos, desespero e desalento - "existe uma consciência 

subjetiva de tristeza, ligada a um sentimento de impotência ou incapacidade de se usar as 

próprias faculdades" (VITALE, 1979, p. 14). 

Nesse sentido, a melancolia, na sua convergência com a acedia, não seria a perda do 

desejo de atingir algo, mas a negação da maneira como esse algo pode ser atingido. No 
                                                 
6 A passagem é: "Por que razão todos os que foram homens de exceção, no que concerne à filosofia, à ciência do Estado, à 
poesia ou às artes, são manifestamente melancólicos, e alguns a ponto de serem tomados por males dos quais a bile negra é a 
origem, como contam, entre os relatos relativos aos heróis, os que são consagrados a Hércules?" (ARISTÓTELES, O 
problema XXX, 1). 
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contexto brasileiro, por exemplo, tanto a escola quanto a universidade, principalmente a 

pública, veem-se em meio a exigências de produção científica e cumprimento de metas que, 

cada vez mais, tencionam as relações no próprio trabalho e entre o trabalho e a vida privada. 

O desejo pelo conhecimento e pela ampliação de saberes, o desejo de ver seus alunos crescer 

emocionalmente e intelectualmente, pode ser esmorecido diante de uma pressão externa que 

exige do ser humano um ritmo para além do suportável. Alguns suportam, sacrificando-se 

muito ou pouco, outros se negam e correm o risco de perder certos "privilégios", outros, 

ainda, por mais que tentem, são vencidos pelo dilaceramento físico e mental.  

A melancolia pode ser um modo de resistência diante daquele que consome o tempo e 

a vida – é, talvez, o ato de enfrentar o senex negativo daquela face de Saturno que, com sua 

natureza fria e seca7, é "uma estrela seca e gelada, o pai dos deuses destronado, castrado, 

aprisionado nas entranhas da terra. A mentalidade coletiva o associa, portanto, à velhice, à 

invalidez, às contrariedades, aos sofrimentos e à morte" (DELUMEAU, 2003, p. 327). A 

melancolia, travestida com a face mais dramática de Saturno, não é um vício ou uma doença, 

mas uma virtude, um modo, mesmo que a princípio desistente, de conceber um mundo que 

decepa com sua lâmina afiada qualquer possibilidade de criação livre. São nos momentos em 

que a imaginação aflora em intenso movimento criativo que surge a figura sanguinolenta de 

Cronos-Saturno, do pai devorador que procura cercear o nascimento de um caráter genuíno. 

Ele impõe um padrão que todos devem seguir da mesma maneira. Por isso, o deus destronado 

é avesso às diferenças e o que foge àquilo que ele impôs é condenado à anormalidade. Essa 

face, quando incorporada pela escola, recusa em reconhecer que a "infância é um país 

independente de tudo" (RILKE, 2007, p. 125) e que a ingenuidade infantil é também um 

modo de imaginar. É nessa manifestação mais dura e intolerante que "o senex negativo é o 

senex separado de seu próprio aspecto puer. Ele perdeu sua 'criança'" (HILLMAN, 1998, p. 

33). E ainda, podemos dizer, perdeu sua capacidade de se apaixonar pelo mundo. Parece 

difícil conceber que a escola, grosso modo, deixou de se apaixonar pelo outro e a 

universidade, também, grosso modo, deixou de se apaixonar pelo conhecimento. Aquele 

sentimento de encantamento diante da physis, dos antigos filósofos, tende a se mostrar ausente 

diante da face mais sisuda e intransigente do grande monstro devorador.  

Entretanto, Saturno, na tradição astrológica, rege o signo de capricórnio e de aquário, 

o que vai ao encontro do seu aspecto paradoxal herdado da antiguidade - no mito de Cronos-

                                                 
7 Da mesma forma que a bile negra - melancolia - é a predominância dessas qualidades - frio e seco.  
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Saturno - e também da concepção que alguns teólogos medievais tinham a respeito da 

melancolia e, antes dela, da acedia. Para Guilherme de Auvergne (875-918), o humor 

melancólico "apartaba a los hombres de los placeres materiales y la agitación mundana, 

preparaba la mente para el influjo directo de la gracia divina y la elevaba, en casos de especial 

santidad, a visiones místicas y proféticas (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 2012, p. 92). 

Em relação à acedia, os "Padres colocam, ao lado da tristitia mortifera (ou diabolica, ou 

tristitia saeculi), uma tristitia salutifera (ou utilis, ou secundum deum), que é realizadora de 

salvação e 'estímulo áureo' e, como tal, 'não deve ser considerada vício, mas virtude'" 

(AGAMBEN, 2012, p. 31). No Renascimento, Marsilio Ficino (1433-1499) (apud 

KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 2012, p. 254) disse sobre a bile negra que ela "obliga al 

pensamento a penetrar y explorar el centro de sus objetos, porque la propia bilis negra tiene 

afinidad con l centro de la tierra. De la misma manera eleva el pensamiento a la compreensión 

de lo más alto, porque corresponde al más alto de los planetas". E da mesma forma, Dante 

Alighieri, como referido anteriormente, tem em Saturno a esfera dos mais sábios e é de lá que 

vislumbra a escadaria dourada que o levará ao encontro com Deus. Como diz Delumeau 

(2003, p. 331), "para os espíritos que se fixam nas esferas sublimes, até mesmo Saturno é um 

pai benfeitor".  Apesar da forte ligação entre vício e doença, a melancolia ainda era um estado 

em que aquele dominado pelo humor da bile negra possibilitava o saber paciencioso que dá 

acesso à beleza do mundo, no caso específico da medievalidade, à beleza divina.  

O planeta Saturno e a melancolia guardam em si a condição trágica das pessoas que se 

veem estranhas a um mundo que exige uma rapidez que ela não tem e uma reflexão ligeira 

que contradiz a própria ação reflexiva, que necessita de um tempo lento para voltar-se para o 

que está em si e o que está no outro. A pressa, avessa do humor melancólico, deixa o mundo 

em desatenção, as relações humanas deixam der ser humanas para serem relações apenas de 

trabalho, de negócios e de viagens turísticas. A amizade, aquele sentimento que exige 

sinceridade e fidelidade entre duas pessoas, passa a ser substituído por um coleguismo de 

mercado, ou seja, por relações de interesse. Diante disso, algumas pessoas somente se 

interessam pelas outras e criam supostos "laços de amizade" apenas se houver algum ganho. 

As relações humanas deixam de ter gratuidade e passam a ser regidas pela obrigatoriedade, 

pelo menos até os interesses serem satisfeitos. A perspectiva melancólica, como mantenedora 

dos laços afetivos positivos, condena as relações que se produzem sob intenções escusas. A 

melancolia, receosa dos olhares apressados, condena a agitação incessante que domina os 
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corpos e as mentes na sociedade contemporânea. A alma melancólica quer o tempo para ser 

em sua multiplicidade e esse tempo não é o que ceifa vidas e sonhos, mas o que permuta com 

o mundo um gesto de cumplicidade. É ser engajado na trama da vida, pois "tudo o que é 

saturnino remete para as profundezas da Terra, pois é aí que se conserva a natureza do velho 

deus das sementeiras" (BENJAMIN, 2013, p. 159). É ser fiel às coisas da terra e às origens e 

reconhecer o instante como permanência da eternidade.  

A melancolia, sob a égide do senhor sábio das essencialidades - Saturno -, faz-nos 

compreender que as epifanias dos mistérios que nos circundam não são uma revelação que 

vem do alto, mas de algo que emerge das entranhas e que carrega arcaísmos outros que dão 

sentido e fundamento para a vida material. Diante de um mundo maltratado pelas ações 

faustianas e prometéicas, de ações que desencantam o mundo e as pessoas que nele vivem por 

meio de progresso alienante e perverso, a melancolia "trai o mundo para servir o saber. Mas o 

seu persistente alheamento meditativo absorve na contemplação as coisas mortas, para as 

poder salvar" (BENJAMIN, 2013, p. 164). A melancolia, como seiva do imaginal, vê as 

ruínas como imagens vivas e anuncia um novo mito, "o da ligação entre as diferenças, da 

mediação entre próximo e distante, o das fronteiras, dos limites que sozinhos definem 

encontros e encruzilhadas...” (DURAND, 2008, p. 263). É, portanto, enfrentar o terror diurno 

da hubris sem controle e reconhecer nos pesadelos as imagens que outrora foram negadas. 

Parece-nos que a escola, grosso modo, também tem esse papel e, por isso, poderia rever sua 

imagem como um lugar onde as almas poderiam entrar em comunhão.  
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Les pêcheurs à la recherche de leur Taureau : régence, sagesse et souffrance dans 
l’imaginaire de l'île Lençóis, Etat de Maranhão, Brésil 

 
 
 

Fabio José CARDIAS GOMES1 
Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Brasil 

 
 
Resumo: O objeto deste estudo é a dimensão simbólica do Touro encantado em relação com 
os pescadores da Ilha dos Lençóis e o Mito do Rei Sebastião. O objetivo foi compreender, 
refletir e relacionar aspectos simbólicos das crenças-imagens da poética-brincante do 
sebastianismo da Amazônia atlântica, a partir da simbólica do Touro negro, em sua regência, 
sua sabência e sua sofrência. A metodologia utilizada envolveu observação direta, de cunho 
etnográfico, com visitações locais, como ao Memorial Rei Sebastião, escutas e conversas 
informais entre os ilhéus-súditos. Resultados ilustram que a simbólica cumpre funções da 
imaginação simbólica durandiana, mas conclue-se que o retorno do rei acontece não mais de 
forma salvacionista, mas de integração comunitário-libertária de um povo oprimido e sofrido.  
Palavras-chave: sebastianismo; simbólica taurina; encantaria amazônica. 
 
Abstract: The object of this study is the symbolic dimension of the Bull delighted in 
connection with the fishermen from Ilha dos Lençóis and the myth of King Sebastian. The 
goal was to understand, reflect and relate the symbolic aspects of the poetic and beliefs-
images of Sebastianism in the Atlantic Amazon, from the symbolic of the black Bull, in his 
rule, wisdom and suffering aspects. Methodology involved direct observation, ethnography, 
as local visitations, such as to the Memorial King Sebastian and informal talks between the 
islanders-subjects. Results illustrate that fulfills symbolic functions of durandian symbolic 
imagination, but we conclude that the return of the king does not happen over Salvationist 
way, but in community-libertarian integration of an oppressed and suffering people. 
Key words: sebastianism; bull-symbolism; Amazonian enchantment. 

 
 
 

Rei, ê rei, Rei Sebastião 
Rei, ê rei, Rei Sebastião 
Se desencantar Lençóis 
Vai abaixo o Maranhão. 

(Doutrina popular para o Rei Sebastião) 

                                                 
1 E-mail: cardias.fabio@gmail.com 
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1. Introdução 
 

Nenhum homem  
é uma ilha,  

fechada sobre si;  
todos são parte  

de um continente,  
uma parcela  

da terra principal 
Carl Gustaf Jung 

 
 O objeto deste estudo2 é, especialmente, a dimensão simbólica do Touro encantado em 

relação com os pescadores da Ilha dos Lençóis e o Mito Sebastiânico, da referida comunidade 

da ilha encantada. Partirmos de contribuições, conceitos e noções fundamentais da teoria do 

imaginário durandiano para compreender esta simbólica, especialmente em Durand (1988, 

2002 e 2008). Conjugamos outras contribuições de estudiosos do imaginário como Paes 

Loureiro (2008), Ferreira-Santos e Almeida (2012), do sebastianismo como em Silva (2010), 

Ferreti (2013) e da poética sebastiânica lusobrasileira como em Gullar (2002) e Pessoa 

(2007). 

Assim, considerando espaço e tempo, tivemos como objetivo: compreender, refletir e 

relacionar os aspectos simbólicos das crenças-imagens da poética-brincante do sebastianismo 

maranhense, ou da Amazônia atlântica, a partir da simbólica do Touro negro encantado, em 

sua regência, sua sabência e sua sofrência, sendo o Mito é resumidamente assim apresentado: 

 
O rei Sebastião, monarca português do século XVI, viveu apenas 24 anos e 
se tornou não apenas símbolo da nação portuguesa, mas ícone da 
cristandade. Antes mesmo de nascer, recebera o epíteto de “O desejado”, e 
após sua possível morte, na batalha de Alcácer Quibir, em 1578, passou a ser 
“O encoberto”. O sebastianismo - a crença na volta do rei - foi transplantado 
para todas as colônias portuguesas, suscitando na gente simples a promessa 
de ser para sempre livre do julgo da opressão. Passados cinco séculos, o rei 
ainda é esperado e lembrado com muito vigor. No Brasil, duas ilhas 
maranhenses dizem abrigar o corpo místico do encoberto: a Ilha de São Luís 
e a Ilha de Lençóis. O rei surge metamorfoseado num touro ou num pássaro, 
trajando uma veste real abrasileirada, e convida todos para o seu 
desocultamento. Para ele são entoados doutrinas, cantos e toadas, no rito 
afro-brasileiro do tambor de Mina e na manifestação popular do bumba meu 
boi. O reino sebastiânico é apresentado na poética da Encantaria. (SILVA, 
2010, p.7) 

                                                 
2 Este trabalho intitulado Pescadores em busca de seu Touro, é fruto do projeto de extensão-pesquisa intitulado 
Projeto Ilha de Lençóis: estabelecendo trocas e redescobrindo um paraíso, coordenado pelo professor Carlos 
Alberto Claudino Silva, colaboradores e parceiros, sediado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
campus Imperatriz, e na Ilha de Lençóis, arquipélago do Maiaú, município de Cururupu, Maranhão2. Contamos 
com colaboradores da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). 
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 Ao que vale avisar ao leitor menos atento sobre a mitopoética-brincante da 

Encantaria: 

 
No Maranhão, o termo encantado é utilizado nos terreiros de mina, tanto nos 
fundados por africanos, como a Casa das Minas, quanto nos mais novos e 
sincréticos, e é também utilizado nos salões de curadores e pajés. Refere-se a 
seres espirituais africanos (voduns e orixás) e não africanos, recebidos em 
transe mediúnico nos terreiros, que não podem ser observados diretamente, 
mas que se afirma poderem ser vistos, ouvidos em sonho ou por pessoas 
dotadas de poderes especiais e podem ser observados por todos quando 
incorporados. (FERRETI, 2003b, p.120). 

  
 Ou, bem como relembram Ferreira-Santos e Almeida (2012), o autor e poeta Paes 

Loureiro (2008) amplia a investigação sobre o imaginário Amazônida, na Amazônia 

belenense, ao usar o termo encantaria como conceito básico: 

 
As encantarias amazônicas são uma zona transcendente que existe no fundo 
dos rios, correspondente ao Olimpo grego habitadas pelas divindades 
encantadas que compõem a teogonia amazônica. É dessa dimensão de uma 
realidade mágica, que convergem para a superfície dos rios e do devaneio, os 
botos, as iaras, a boiúna, a mãe do rio, as entidades dos fundos das águas e 
do tempo. Penso que representam o maravilhoso do rio equivalente à 
poetização da história promovida pelo maravilhoso épico. Esses prodígios 
poetizam os rios, os relatos míticos, o imaginário, a paisagem – que é a 
natureza convertida em cultura e sentimento. (PAES LOUREIRO, 2008, p.8) 

 
 Ao que Ferreira-Santos e Almeida complementam: 
 

As encantarias, como conceito estético-religioso, partem da premissa de Paes 
Loureiro de que toda manifestação da arte e, portanto, também das suas 
pregnâncias míticas são o resultado da materialização do poder da linguagem 
em uma obra, seja ela no âmbito das artes ou das figuras míticas. 
(FERREIRA-SANTOS; ALMEIDA, 2012, p.139). 
 

 No trabalho do historiador Figueiredo (2008), sobre pajelança, feitiçaria e 

religiosidade popular na Amazônia (1870-1950), não faltam exemplos destas figuras míticas, 

do tempo ancestral, das imagens arquetípicas amazônidas e suas mitologias europeizadas. 

Dentre as encantarias que bem descreve está a da princesa da misteriosa ilha de Maiandeua, 

ou da cidade encantada de Mayandeua, um dos édens amazônicos, como descreve, em sua 

importante obra A Cidade dos Encantados (2008): 

A narrativa trata da viagem noturna pelo rio Maiandeua e do encontro 
fantástico com a ilha encantada, que mais parecia “um ponto branco, que 
avultava pouco a pouco à proporção que a barquinha voava às sopapadas das 
vagas de revés, o soprar gigante da ventana”. A beleza do lugar atraía o 
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viajante, proporcionando a visão de “marinos bandos alados” e tristes 
alciones, que despediam sobre a embarcação “o grito de alerta que ecoava 
naquela imensa solidão”. Sgnarello diz que chegou a esquecer o caminho 
que percorria tal o encantamento com a “abóbada estrelada” que pairava sob 
sua cabeça. Acordou com o grito do piloto: Mainadeua! De onde estavam o 
que se podia ver era um “ponto branco que aparecia, onde o luar escorria, 
dando àquilo tudo um aspecto fantástico”. 
... 
Os pescadores que aportavam nas enseadas da ilha, “em busca de tainhas”, 
juravam terem visto “pela praia, os rastros de um pequeno, elegante e 
mimoso pé de moça, que chamam as pegadas da princea do Maiandeua”. Ela 
era “uma moça mais alva que a areia, com cabelos mais dourados que o sol 
da manhã” e sempre aparecia sentada numa rocha branca, “em completo 
estado de nudez”. Uma imagem fascinante que Sganarello tinha como “mais 
formosa que as madonas de Rafael”. Se o leitor, como eu, estava esperando a 
descrição de uma bela morena índia amazônica, enganou-se. Pádua Carvalho 
declara as belezas dessa ilha, onde os moradores, “em plena noite de prata, 
quando o luar parece fundir as encostas dos montes arenosos”, podiam 
apreciar a passagem de “galeras imensas, de mastreação bem trabalhada, 
panos empinados em direção da ilha, tendo por marinhagem moças da cor 
das lúcidas espumas, de cabelos louros, solto sobre as espáduas”. Eram da 
cidade encantada que por ali existia.  [...] (FIGUEIREDO, 2008, p.57) 

 
 Vários elementos são comuns no imaginário amazônico que se encontram nas 

passagens acima: ilhas encantadas, lagoas encantadas, a influência da lua cheia, a abóbada 

estrelada, a praia branca, o sincretismo mitológico europeu com o nativo, a mulher branca.  

Na Amazônia araguaiana temos a cidade encantada na profundeza do rio Araguaia 

entre o povo Karajá, ou o povo da água, oriunda daquela, seu mito de origem. Ou, em geral 

pelo Brasil afora, como a própria lenda da Teiniaguá, a Princesa Moura transformada 

em lagartixa pelo Diabo Vermelho dos índios, o Anhangá-Pitã, que vive na lagoa no Cerro do 

Jarau, confinada na caverna profunda: Salamanca do Jarau. Nossa anfitriã fantástica deste 

importante evento sobre o imaginário, nesta bonita cidade de Porto Alegre, 2015.  

 O Mito sebastiânico também apresenta elementos arquetípicos e sincréticos da 

encantaria, presente na Amazônia atlântica, tanto no Maranhão como no Pará, estados de 

mútuas influências históricas, os quais já foram um só estado-país. Os estudos de Ferreti 

(2013) apontam que as crenças-imagens sebásticas maranhenses são de “sincretismo afro-

cabloco”, com inovações ao agregar religiosidade africana e ameríndia. Mas desconfiamos 

que no caso paraense também haja sincretismos das três raças originárias, em que pese o autor 

não aprofundar esta questão, que faremos tarefa nossa futuramente. 
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 Enfim tudo isso é uma desculpa ou um exemplo encantador para reafirmarmos, 

reconhecermos - na verdade relembrarmmo-nos - o homem como sendo “antropocósmico”, 

usando um termo de Durand (2008), ao que ilustra e nos sintonizamos, abaixo: 

 
A verdadeira “figura” do homem consiste naquilo em que o corpo e o mental 
são o reflexo deste intelecto-coração, “o coração está escondido no homem, 
ao passo que a cabeça e o corpo (o mental e o corpo) são visíveis 
externamente” (Schuon, p. 103). O “coração-intelecto” não é nada menos do 
que a presença do princípio de Unicidade do homem, seu “Santo Espírito”. 
Consequentemente, a pluralidade sentida na psique se unifica – ou como diz 
a psicologia das profundezas, se “individua” – porque ela se percebe como 
uma ordem comparável à ordem do cosmo criado em conjunto. (DURAND, 
2008, p.42) 
 

 E agora bem de acordo com a epígrafe inicial desta seção de que “Nenhum homem é 

uma ilha, fechada sobre si; todos são parte de um continente, uma parcela da terra 

principal”, na esteira de Jung. E, entretanto, não é isso que nós da universidade aprendemos 

com as comunidades tradicionais e populares!? Não são estas verdades esquecidas ou 

ignoradas que a relação comunidades e seus mitos organizadores nos educam? Adiantando 

algo, é isso que tivemos como lição maior da comunidade de Ilha dos Lençóis para a 

universidade pública na qual atuamos. Tem sido na exploração da compreensão do Mito 

sebastiânico na imagem do Touro negro encantado que também nos repensamos! 

 Para isso, a metodologia utilizada envolveu observação direta, de cunho etnográfico, 

com visitações locais, viagens sabáticas ao Memorial Rei Sebastião3, anotações, diário de 

bordo, de campo, estudos de diversas literaturas e pesquisas sebastiânicas, bem como escutas 

e conversas informais entre as moradoras e moradores nativos, em especial a observação e 

participação em suas atividades principais cotidianas: pesca na madrugada, jangada em auto 

mar, contação de estórias sebastiânicas ao redor da fogueira noturna, brincadeiras com 

crianças, anotações em diário de viagem, regitros profundos no intelecto-coração. 

 Dentre diversos procedimentos, antes de cada viagem (foram quatro até o momento) o 

grupo realizou um número mínimo de três oficinas de preparação no total de dezoito horas. 

                                                 
3 O Memorial Rei Sebastião preserva um importante recorte histórico e cultural da comunidade Ilha dos Lençóis. 
Ele foi um presente do pesquisador Claudicélio Rodrigues da Silva que, em 2010, defendeu junto à UFRJ, a tese 
de doutorado - "As ilhas da encantaria: o Rei Sebastião na poesia oral nutrindo imaginários". Em gratidão aos 
ilhéus, que o receberam tão bem, comprou, aparelhou e doou o imóvel para a comunidade. No memorial existe 
uma minibiblioteca onde há diversos livros de literatura, dissertações, trabalhos e pesquisas sobre a comunidade 
local. Há também uma importante coleção de objetos regionais, como tambores de mina, referências a pessoas 
ilustres religiosas e/ou contadoras de estórias, e objetos de bumba-meu-boi. Hoje o local sobrevive sem nenhum 
subsídio de órgãos públicos e instituições, sendo mantido pelos próprios moradores da ilha. Atualmente 
planejamos como apoiar o Memorial. 
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No retorno para a cidade de origem - Imperatriz, aconteceram reuniões para preparação de 

relatórios. A locomoção, que durava 14 horas de ônibus e mais 2-4 horas de barco, foi feita 

com veículo e combutível da instituição responsável, a UFMA, e contou com a colaboração 

de outras como a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que cedeu discentes dos 

cursos de pedagogia e engenharia florestal. A Prefeitura Municipal de Cururupu 

disponibilizou um barco seguro e pequeno para transporte da equipe, equipamentos e 

alimentos e água potável. 

 Entretanto, dividimos o texto em quatro momentos: 1) esta breve Introdução, seguida 

de 2) Sob lençóis encantados: em que situamos melhor o leitor sobre a geografia e o contexto 

sociocultural encontrado; 3) Em Pescadores em busca de seu Touro – sobre o Mito 

Sebastiânico, sua regência, sabência e sofrência, através do imaginário do Touro encantado, 

como a busca do ouTro em si mesmo, mas também como povo-coletividade-comunidade, e; 

4) Considerações finais que arrematamos os objetivos alcançados, não alcançados e reflexões 

que podem servir a trabalhos futuros, na esteira teórica da mitohermenêutica e/ou da 

hermenêutica simbólica durandiana. 

 

2. Sob lençóis encantados 

São ilhas afortunadas 
São terras sem ter lugar, 

Onde o Rei mora esperando. 
Mas, se vamos despertando 

Cala a voz, e há só o mar.  
(Fernando Pessoa, 2007) 

 
 Não somente nos terreiros do continente ou da capital ludovicense, ou nas profundezas 

dos rios caudalosos e ilhas fluviais amazônicas, mas nas dunas e nas lagunas encantadas da 

Ilha de Lençóis, encontramos e ampliamos a compreensão da encantaria. Contribuições 

importantes de Pereira (2000), Silva (2010) e Ferreti, (2013), dentre outras etnografias sobre a 

Ilha de Encantaria, nos situaram tanto geográfica-política-econômica-socioculturalmente 

antes de conhecermos o territótio isolado-encantado.  

Nosso interesse sempre foi comunidades tradicionais e populares: dos povos 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de terreiro, ciganos e colônias de pescadores rio-mar, 

dentre os muitos outros modos de existir e estar em um mundo bivalente: profano e sagrado. 

Em sintonia com Geertz (1989), compreendendo as culturas como teias de significados que o 

próprio Anthropos tece e interpreta. E que se amplia ao Antropocosmo durandiano. E dentre 
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as nossas (des)cobertas teóricas iniciais, nos (des)cobrimos com lençóis de interesses sobre o 

tema sebastiânico, que se apresentaram como tecidos coloridos das comunidades amazônicas 

atlânticas: maranhenses e paraenses.  

 A Ilha de Lençóis se destaca por alguns motivos peculiares: a) é uma colônia, ainda, 

com altíssimo índice de pessoas albinas, reconhecida internacionalmente desde a visitação da 

Organização Mundial de Saúde, em 1972, para investigação do fenômeno; b) se desenvolveu 

o sebastianismo maranhense, com maior intencidade que na própria capital do estado - São 

Luiz; c) das cerca de dezoito ilhas do arquipélago é única que possui dunas gigantes que se 

movem e centenas de lagoas que se formam no inverno chuvoso; d) a pesca é realizada por 

homens e mulheres, um registro peculiar, sabido que é raro ocorrer colônias de pescadores em 

que ambos os gêneros praticam juntos a pesca, considerada uma prática masculina que se 

sustenta em discursos machistas.  

 Sobre o (item d) acima, destaca-se o trabalho pioneiro de Alencar (1991). Como 

trabalho etnográfico inédito permitiu notar: i) as atividades femininas tendem a ser 

multidirecionadas, ao contrário das masculinas, ii) pescam na companhia do marido e 

fabricam carvão, cozinham, limpam o lar, educam os filhos, iii) a invisibilidade do trabalho 

feminino – mulher ajuda e não trabalha, dificulta sua identificação como trabalhadoras, iv) 

ficam excluídas dos correspondentes direitos sociais e previdenciários, e, v) o discurso 

acadêmico sobre as pescadoras é acrítico, reproduz a justificativa da desigualdade ao aceitar a 

diferença: mulher-ajudante (não-trabalhadora) e homem-trabalhador. 

 Todas as comunidades apresentam conflitos internos e valores bivalentes: positivos e 

negativos, sábios e alienantes, nem sempre em equilíbrio. Em que pese os destaques objetivos 

sobre alguns aspectos negativos acima, porém, observamos na raridade da pesca em conjunto 

a possibilidade subjetiva de um telos maturacional. Pois a exterioridade e simplicidade do fato 

cotidiano de homens e mulheres pescarem-trabalharem em companhia um do outro, apontam 

imagens das relações contrassexuais interiores.  

De acordo com Ferreira-Santos (2005), esta ambiência concilia razão e sensibilidade 

comunitária, convívio criativo, para que egos possam vir a estabelecer relações permanentes 

com sua contraparte, permitindo um diálogo consciente-inconsciente, razão-afeto, intelecto-

coração (co-razón). O que se nota também no trabalho de Silva (2010), em especial no seu 

documentário da tese doutoral - Sebastianos: os narradores da Ilha de Lençóis. 
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Bem de acordo com os estudos de Silva (2010), observamos a ação do Mito sobre a 

equilibração psicossocial (DURAND, 1988) que promove a mitopoética-brincante do Touro 

negro na Ilha, como indica a passagem abaixo: 

 
Não importa saber que manifestação promove o discurso sebastiânico: se 
religiosa ou de fundo profano. Os discursos dialogam e nos transportam para 
lugares míticos e místicos, os ritos são portos de passagem. Seja no culto 
afro-maranhense ou nos relatos dos habitantes da ilha, tudo leva ao 
insondável. É a palavra que traz seres encantados ao presente da 
performance. Nesse sentido, figuras como D. João, o rei Sebastião 
metamorfoseado no touro ou na sua forma humana e ainda animais repletos 
de valor simbólico são apresentados nesse discurso que avisa o fim da tirania 
no reino que virá. [...] A condição de lugar num entrelugar da ilha contempla 
todo o simbolismo do tempo que se cumpriu, mas que não tem fim, porque é 
o eterno-retorno. Nesse sentido, o entrelugar que é o lugar da ilha, permite 
que a dimensão do humano se dê na poesia vigendo os ritos. É a palavra 
absoluta nos corpos dos falantes-brincantes, ora fazendo galhofa do sistema 
opressor; ora amedrontando aqueles que muito têm a perder. A palavra 
instaura o novo, não através do conflito, do choro e lamento, mas pelo riso e 
pela dança.  Não são corpos que se desfacelam, mas que promovem, por 
outras vias, a libertação da cidade ilhada. (SILVA, 2010, p.122) 

 
“Mas, se vamos despertando, cala a voz, e há só o mar” (Fernando Pessoa, 2007, p. 

103), é este o sentimento do citadino como nós vamos despertando. Pois é neste exemplo de 

vivência-experiência que encontramos sentido nas funções biológicas, psicossocial, humanista 

e teofânica da imaginação simbólica (DURAND, 1988). Ou como define Durand e situamos 

no geral o conceito de símbolo neste estudo: 

 
Primeiramente, em seus elementos imediatos, em sua espontaneidade, o 
símbolo surge como restabelecedor do equilíbrio vital comprometido pela 
noção de morte; depois, o símbolo é pedagogicamente utilizado para 
restabelecer o equilíbrio psicossocial: em seguida, se examinarmos o 
problema da simbólica em geral através da coerência das hermenêuticas, 
veremos que através da negação da assimilação racista da espécie humana a 
uma pura animalidade, mesmo que razoável, a simbólica estabelece um 
equilíbrio antropológico que constitui o humanismo ou o ecumenismo da 
alma humana. Finalmente, após haver instaurado o bom senso do equilíbrio 
diante da morte, da vida e do desregramento psicossocial, após haver 
constatado a grande catolicidade dos mitos e dos poemas e instaurado o 
homem enquanto homo simbolicus, o símbolo, diante da entropia positiva do 
universo que passa, através de um Ser que não passa, a quem pertence a 
eterna infância, a eterna aurora; e o símbolo então resulta numa teofania. 
(DURAND, 1988, p.100) 
 

 Assim, sob o signo do rei desejado, do encoberto, saudoso e camuflado em Touro 

negro, de um tempo que retornará, buscaremos, sem abandonar a noção acima, desenvolver a 
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segunda temática: o mito sebastiânico e a simbólica do Touro-ouTro encantado, em sua 

regência, sabência e sofrência. 

 

 

3. Pescadores em busca de seu Touro 

 
Diz a lenda que na praia 

dos Lençóis no Maranhão 
há um touro negro encantado 

e que esse touro é Dom Sebastião. 
Dizem que, se a noite é feia, 

qualquer um pode escutar 
o touro a correr na areia 

até se perder no mar 
onde vive num palácio 
feito de seda e de ouro. 

Mas todo encanto se acaba 
Se alguém enfrentar o touro. 

Isso é o que diz a lenda. 
Mas eu digo muito mais: 
Se o povo matar o touro, 

a encantação se desfaz. 
Mas não é o rei, é o povo 

que afinal desencanta. 
Não é o rei, é o povo 

que se liberta e levanta 
como seu próprio senhor: 

QUE O POVO É O REI ENCANTADO 
NO TOURO QUE ELE MESMO INVENTOU 

(Ferreira Gullar, 2002) 
 

 Em nosso projeto, ao estabelecermos trocas e redescobrir um paraíso, ao que nós 

próprios nos encantamos com este Mito da Saudade (SILVA, 2010), de herança e 

ancestralidade portuguesa, e seus hibridismos afroameríndios, na troca de conhecimentos 

sentimos que recebemos mais que pudemos dar. Ao redescobrir um paraíso nos encobrimos 

de lençóis brancos que dançam com os ventos risonhos e espreitamos segredos dos parens-

mysterium, Adões e Evas, Izanagis e Izanamis, Sóis e Luas. 

 No caso em estudo, a imagem do Rei Sebastião, é um ícone cristão capaz de unir 

amores ctônicos, daí a imagem de um Touro. Na dimensão espiritual, equilibra os opostos 

pagão e cristão, profano e sagrado. O que se ilustra nas passagens abaixo: 

 
Embora os relatos apresentem a descrição do rei como um humano, ora com 
traços europeus, ora com traços mestiços, seu desvelamento acontece pela 
metamorfose. Ele assume a condição zoomórfica. A maioria dos relatos 
apresenta o rei na forma de um touro, negro ou azul, com estrela prateada na 
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testa, galopando as areias em noite de lua cheia. A ilha é mais conhecida 
como a terra do touro encantado (Morais, 1979; Ferreti, 2000; Braga, 2001; 
Godoy, 2005). Todos os relatos demonstram o interesse do touro em ser 
visto e também ferido na testa, onde está cravada a estrela, a fim de que o 
sangue seja derramado sobre a areia e promova o desencanto. (SILVA, 2010, 
pp.146-147) 

 

 Von Franz (2005, 2010) nos recorda que o rei nos contos de fadas é a imagem do Self. 

Incorpora um princípio divino, do qual depende o bem-estar da comunidade, ao que 

geralmente está velho, doente ou precisa ser substituído, e no caso do Rei Sebastião, 

desencantado. A autora reforça que o centro da psique não é estático, se renova, é incompleto, 

precisa ser compreendido e assimilado para que a vida comunitária e pessoal morra, 

ressuscite, reencarne. Sentido este que aponta para uma não unilateralidade do ego, e sim 

mantenha viva a força relacional do eixo ego-Self, mediados pelos arquétipos da anima-

animus que transitam de forma psicopompica pelas duas ilhas: consciente-inconsciente. 

 Cassirer (2009), ao estudar os Vedas, Upanishades e outras mitologias, empodera esta 

compreensão ao afirmar que o desenvolvimento do Eu atravessa o Outro que parte de polo 

oposto. Progressão que se desloca para o centro, ou seja, não tanto o Eu quanto o Ser. Na 

esteira teórica de Bachelard (2008) propõe um equilíbrio entre a dialética dinâmica das 

imagens celestes e terrestres, que através de sua psicologia da gravidade o autor equaciona a 

tensão das forças de alto e de baixo. No mito sebastiânico o Touro cumpre a equação daquela 

tensão terretre e celeste, mas também as funções do imaginário simbólico durandiano são 

invocadas na trajetória da comunidade: biológica, psicossocial e humanista, desemboncando 

na própria teofania sebástica. 

 Por outro lado, Durand (2002) situa o touro como símbolo teriomórfico (animal) em 

sua concepção de regime diurno da imagem, heroico, em contraposição ao noturno, dramático 

e místico. Afirma que o touro desempenha o mesmo papel imaginário que o cavalo. O touro é 

ctônico como o cavalo quando relacionado à terra-ilha, elemento animal, mas meta-ctônico 

como símbolo astral, solar ou lunar, como Osíris egípcio ou Sin, Grande Deus mesopotâmico, 

como as deusas lunares taurocéfalas de trazem entre os chifres a imagem do sol, a estrela 

dourada do nosso Touro, que provocará o desencante. Melhor exposto assim: 

 
Os símbolos bovinos aparecem como duplicações pré-arianas da imagem do 
cavalo. O touro desempenha o mesmo papel imaginário que o cavalo. A 
palavra sânscrita ge apresenta um resumo do isomorfismo do animal e do 
ruído, porque significa touro, terra, ao mesmo tempo que ruído. Se à 
primeira vista o touro é ctônico como o cavalo, é igualmente, como este 
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último, símbolo astral, mas é, mais do que este, indiferentemente solar ou 
lunar. Não só encontramos deuses lunares de forma taurina bem 
caracterizada, como Osíris ou Sin, o Grande Deus mesopotâmico, como 
também as deusas lunares taurocéfalas trazem entre os chifres a imagem do 
sol. Os chifre dos bovídeos são o símbolo direto dos “cornos” do crescente 
da lua, morfologia semântica que se reforça pelo seu isomorfismo com a 
gadanha ou a foice do Tempor Cronos, intrumento de mutilação, símbolo da 
mutilação da lua que o crescente é, o “quarto” de lua. Como o leão, o touro 
Nandim é o monstro de Shiva ou de Kali Durga, quer dizer, da fase 
detruidora do tempo. Através da simbólica teriomórfica, o astro – o sol ou a 
lua – é apenas tomado como símbolo do tempo; o Surya védico, o Sol 
Negro, é também chamado “touro” [...] (DURAND, 2002, p. 82) 
 

 Diversas associações podem ser feitas com o nosso Touro Negro e Rei Sol, com a sua 

simbólica acima exemplificada: o touro negro como símbolo astral, no nosso caso solar, o pai 

Sol, Rei Sebastião. Poderíamos explorar na nossa cultura sincrética, o mito em estudo na 

expressão corporal-musical no bumba-meu-boi maranhense (FERRETI, 2003a; FERRETI, 

2003b), sua aparição no tambor de Mina como gentio-branco do reino de Turquia (FERRETI, 

2013). Sem esquecer que o Rei Sebastião sumiu em Marrocos junto com seu cavalo.  

O Touro negro da Ilha de lençóis se relaciona com a terra, pois ou embaixo das dunas-

lençóis ou do furo de mar-rio está seu reino. Os ruídos que se ouvem por embaixo das dunas 

antecedem o aparecimento das jóias, presentes e objetos aos seus súditos ilhéus. O tempo 

parou até que se rompa, seja destruído. Seus cornos não são o crescente lunar no caso, mas 

substituído pela estrela brilhante entre eles. Negam os súditos em serem filhos da lua, 

imposição de repórteres, mas o Rei Sol-Touro-Negro aparece quando o brilho do plenilúnio 

faz resplandecer as dunas brancas - lençóis encantados.  

Verificamos na arte do touro de terracota como fonte de energia vital, assim concebido 

pelo embuano-japonês Sakai, em Embu das Artes, São Paulo. Bem como sua relação com as 

dez imagens do menino em busca do seu boi, na cultura Zen Budista, dentre muitas outras 

“possibilidades taurinas” de se alcançar o Pai-Sol, o Si-mesmo. E muito mais podemos 

investigar a contribuição durandiana em situar o touro como símbolo teriomórfico, do regime 

diurno da imagem, que segue as funções do imaginário simbólico descrito acima, para nós, 

muito bem exemplificado na trajetória da comunidade em relação com sua ambiência e a 

simbólica que lhes chegou através de seus descendentes portugueses na ilha encantada século 

atrás. 

 Por outro lado, Pereira (2000) bem observou em seus estudos na concepção de 

imaginário (anti-arquetípo) de Laplantine e Trindade: a compreensão "por dentro" e a 
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compreensão "por fora", o ponto de vista do nativo e o ponto de vista dos outros, que o 

discurso da mídia nacional sobre os ilhéus albinos como filhos da Lua não coincidia com o 

deles: mais ancestral, arcaico e antigo – eles se chamam filhos do Sol. Em que pese o Touro 

aparecer em noites de lua cheia. 

 Não somente os albinos (PEREIRA, 2000), mas todos os ilhéus são considerados 

filhos do Rei Sol Dom Sebastião, que em forma de Touro Negro, o Sol Negro, este aparece 

em noites de brilho forte do plenilúnio. Talvez essa dinâmica patriarcal polarize o matriarcado 

lunar ao negá-lo, ainda mais sabido nos terreiros locais que o Rei se mudara para outra Ilha: 

Morro dos Três Irmãos, devido à chegada da energia elétrica no arquipélago, e agora sob a 

regência de sua filha adotiva Jarina, um encantado feminino, ainda que sob a regência de Dom 

Sebastião. 

 Assim, na cultura da Ilha, a grande sabência, ou sapiência que se instaura é o amor 

terrestre e espiritual que se unem na imagem do Touro Negro, como imagem do Rei-Sol, Sol 

Negro (SILVA, 2010). Se por um lado o Rei pode vir a representar o Self, como na 

compreensão junguiana de Von Franz (2005), cremos que aqui ele conglomera o arquétipo do 

pai, reconhecido como o Pai de todos pelos ilhéus, simbólica cristã patriarcal. Ainda que o 

Touro como símbolo terrestre possa representar tanto os instintos que devem ser superados 

como a realização do Self, ao enfrentá-lo para desencantá-lo – se transformar, transcender, 

superar. Visto também que a conquista da estrela prateada no centro da cabeça do Touro 

negro, é como a abertura ao um Orixá – o ser superior que faz a sua cabeça! Vertente esta que 

está nos terreiros de São Luiz e da própria ilha quando incorporam Dom Sebastião. 

 Lembramos sobre a função da Mãe Preta como ambivalente na cultura afro-brasileira 

em contraposição ao arquétipo do Pai - Preto Velho como responsável pelo racismo e 

preconceito na mesma cultura, como reação negativa ao branco. Contudo, no caso da Ilha, o 

pai-rei-sol-touro-negro, ancestralidade ibero-americana, que também aparece aos ilhéus, 

albinos e não albinos, às vezes como branco e mestiço (SILVA, 2010), possui elementos que 

comumente se designam à Mãe-Preta: amoroso, resistente, abgnado, saudoso, dadivoso, 

plural, que nutre e presenteia a todos, como o amo de leite, independente da cor. 

 Vale ressaltar, também, a observação que faz Luca (2010), também ressaltado em 

Ferretti (2013), a de que o mito se propõe na contemporaneidade, em especial no Tambor de 

Mina, às outras ressignificações socioculturais, como segue: 
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[...] esvaziou a conotação messiânica da crença no Encoberto. Nenhum 
mineiro espera o retorno do rei, simplesmente porque nenhum culto 
afrobrasileiro possui característica salvacionista. Nessa religião de 
integração, o sagrado imanente se faz presente cotidianamente em meio à 
experiência estática. O retorno do rei acontece a cada festa pública, sem que 
um filho-de-santo recebe esta entidade. 
 

 Observação muito importante, ainda mais se adentrassemos em caminhos que 

cuidassem do Mito sebastiânico e a incorporação de nobres nos terreiros de Mina de 

origem maranhense. E que, de certa forma, está de acordo com a leitura que o poeta 

Ferreira Gullar (2008) faz do Mito: a de que o povo é o rei encantado no touro que ele 

mesmo inventou. Ou seja, é a libertação do povo que sofre opressão, mas pela 

integração e força-encantaria-alegria comunitária, não salvacionista. Interessante 

perspectiva do encantamento do intelecto-coração de um povo nada ingênuo. Isto sem 

falarmos na poética das toadas de Bumba-meu-Boi que se utilizam da temática. 

Trabalho extenso e para outro momento. 

 
  

4. Considerações finais 

Boi turino 
Boi turino 

Boi turino Maitá 
Eu cavo na areia, 

 lá nas ondas do mar 
(toada de cura maranhense) 

 

 Alcançamos  os objetivos propostos para estudo na medida em que colaboramos com 

o tema de forma muito singela. Mas não, não fomos capazes de desencantar os Lençóis, pelo 

contrário, nos vimos encantados diante de tanta poética-brincante, maior que nós mesmos. 

Portanto, não se preocupem, o Maranhão não virá abaixo, mas a gente se eleva ao nos 

diminuirmos, contradição pedagógica.  

 E a partir disto, em pesquisas futuras queremos explorar diversas possibilidades que 

neste estudo foram excluídas, como outros se mostraram: a simbólica da ilha, do albinismo e 

suas narrativas e histórias pessoais; da estruturação pela mitohermenêutica matriarcal-

naturalista, patriarcal-racionalista e fratriarcal-personalista de Ortiz-Osés; da crepuscularidade 

ancestral de sensibilidade crepuscular de Ferreira-Santos; do regime de imagens e bacias 

semânticas de Gilber Durand, bem como utilizarmos sua mitodologia; dentre outras 
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hermenêuticas sintéticas e instauradoras possíveis, que possam dialogar com a genialidade 

durandiana, aqui festejada. 

 Este contato com um ouTro Maranhão, um Touro maranhense, terra encantada, de 

mandiga, cheia de emaranhadas estórias de bois e touros, até então desconhecidas para nós, se 

tornou indispensável no nosso processo de formação, individuação e ancestralidade. Não 

esqueçamos que nosso olhar é de fora, acadêmico, com teorias eurocêntricas de interpretação, 

mas com possibilidades de ampliação da consciência neste diálogo comunitário-pessoal-

profissional. 

 E tal como a estória Zen do garotinho em busca de seu boi, nos tornamos também 

pescadores de imagens e símbolos reencantados com a vida, em busca constante do nosso 

ouTro, do Self, dos mistérios...mistouros...pelo qual reconhecemos finalmente que: 

 
QUE O POVO É O REI ENCANTADO 

NO TOURO QUE ELE MESMO INVENTOU 
(Ferreira Gullar, 2002) 
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Resumo 
Este texto tem como objeto principal refletir sobre duas abordagens teóricas diferentes 
desenvolvidas no interior de dois grupos de pesquisas que estudam e pesquisam o imaginário 
na educação. São eles: Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM) e Imaginário Social e 
Educação (GEPEIS). Tais reflexões são feitas a partir do olhar de duas pesquisadoras à frente 
da liderança dos referidos grupos, impulsionadas pelo tema do evento – celebração de 50 anos 
da Teoria Geral do Imaginário. Entendeu-se que seria um momento importante de trazer à luz 
os conceitos e as ideias-força que têm acompanhado este trajeto formativo que envolve 
pesquisadoras e acadêmicos em formação. 
Palavras- Chave: Imaginário, Educação, formação, grupo de pesquisa 
 
Abstract 
The main goal of this paper is to reflect about two different theoretical approaches developed 
by two research groups that study and research the educational imaginary. They are 
Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM – Imaginary, Education and Memory) and 
Imaginário Social e Educação (GEPEIS – Social Imaginary and Education). These reflections 
are pondered from the standing point of two researches who lead the above mentioned groups, 
stimulated by the theme of the event – celebrating the 50th anniversary of the General Theory 
of the Imaginary. We understand this to be a relevant moment to bring into light the concepts 
and the driving ideas that have accompanied this constitutive trajectory that involves 
researchers and scholars in training. 
Key-words: Imaginary, Education, instruction, research group. 
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O Poder das palavras 

 
Palavras são perigosas 
Palavras são saborosas 
Palavras nos embalam. 

 [...] Palavras como faltas 
Palavras como sonhos. 

Que aconchegam no ventre 
Embriões do devir 
Veias abertas? [...] 

Marisa Faermann Eizirik, 1999 
 
 

Um tantinho sobre os começos 

Iniciamos este texto com a epígrafe com fragmentos da poesia feita pela nossa 

orientadora de doutorado, quando por ocasião da defesa de uma de nós. Por que assim o 

fizemos? Por um lado, por entendermos que nossas buscas e nossas convergências tenham seu 

ponto de ancoragem no encontro que tivemos por ocasião do nosso doutoramento, na década 

de 90. Por outro, porque entendemos que nossa orientadora professora Dr.ª Marisa Faermann 

Eizirik, nos ensinou, dentre outras tantas coisas, a estética e a ética de viver a vida onde os 

conceitos e as teorias deveriam reverberar em nossos ofícios. Desde então, nossos grupos: 

Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM) e Imaginário Social e Educação (GEPEIS) têm 

exercitado esta aprendizagem...Temos na palavra feita verbo a premissa de que elas são 

perigosas, mas também são saborosas e elas sempre nos embalam rumo a novos projetos. Nas 

suas faltas, exercitamos a imaginação que vivifica sonhos, nos aconchegando no ventre 

acadêmico como embriões do devir. 

Neste momento em que celebramos 50 anos da Teoria Geral do Imaginário, trazendo à 

luz os conceitos, as noções e as metáforas, achamos por bem tematizar as ideias-força, que 

têm acompanhado estes dois grupos, a partir dos aprendizados que fomos construindo ao 

longo do nosso trajeto de formação.  

Nesses anos, fomos ensinando, formando, mas também aprendendo e aprofundando 

métodos de pesquisa, desafiadas pelas demandas dos estudos da Antropologia do Imaginário e 

do Imaginário Social. No primeiro caso, vimos desenhando metodologias mais criativas e que 

acessem camadas submersas no antrophos que nos habita, através do conhecimento indireto 

tão defendido por Gilbert Durand (1988). Aqui, as metáforas criam vida, a fim de eufemizar a 

carência deste contributo à educação e à formação humana. No segundo caso, o Imaginário 
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Social de Cornelius Castoriadis (2007), o grupo busca compreender as significações 

imaginárias consagradas nas suas instituições. Ambos os grupos têm como meta experimentar 

uma humanidade enfeitiçada. 

O GEPIEM foi criado no ano de 2000 sob a coordenação da professora Dr.ª Lúcia 

Maria Vaz Peres, com o intuito de estudar e pesquisar temas relativos ao Imaginário 

durandiano e bachelardiano em convergência com os estudos referentes aos processos 

humanos (auto)formadores preconizados pela pesquisadora suíça Marie-Christine Josso. Ao 

longo desses 15 anos, vimos profundizando conceitos relativos à Antropologia do Imaginário 

e das Histórias de Vida em formação, voltando-nos aos estudos das narrativas: orais, escritas e 

simbólicas, tendo o imaginário como “carro chefe”.  

Tomamos o imaginário como um “entre-saber”, a partir de Gilbert Durand (1998) e, 

assim, vimos defendendo que os conceitos e as metodologias, assentados nesta abordagem, 

necessitam reabilitar as metáforas, criando então, as condições de acesso às produções do 

imaginário por meio da literatura e da arte como fermentos para pensar o objeto a ser 

pesquisado. A arte, em especial, é enaltecida por Durand (1989), pela sua importância 

antropológica, conveniente ao museu das culturas. A partir dos referenciais referentes à 

Antropologia do Imaginário, entendemos que imaginário não é redutível a explicações 

parcelares a cargo deste ou daquele ramo de saber. Ele postula sempre a abrangência 

integradora de um olhar poliédrico; uma entrelaçada e diversificada rede de “‘modos de olhar 

e de ver’, uma vez que o que está em causa não é só a natureza do Homem, mas também a sua 

cultura e a sua história”. (ARAÚJO, BAPTISTA, 2003, p. 14) 

O GEPEIS atua desde 1993, tendo na coordenação a professora Dr.ª Valeska Maria 

Fortes de Oliveira (líder do grupo) e a professora Dr.ª Lúcia Maria Vaz Peres (vice-líder). 

Ambas vinculadas ao Departamento de Fundamentos da Educação, no Centro de Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Pelotas, respectivamente. 

A Linha de Pesquisa de atuação do grupo GEPEIS está voltada para a Formação, os 

Saberes e o Desenvolvimento profissional, onde se procura desenvolver investigações sobre a 

Formação Inicial e Continuada nos seus diferentes níveis e espaços educativos, tendo como 

lente o simbólico e como referência as relações ética-estética e políticas na constituição da 

docência. O Grupo tem desenvolvido estudos e pesquisas experimentando dispositivos como 

o cinema, a escrita e a oralidade a partir do espaço (auto)biográfico. As narrativas produzidas 

são pensadas como exercícios de “cuidado de si” (FOUCAULT, 1987) na perspectiva de uma 
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estética da existência, possibilitando pensar a vida como “obra de arte” (NIETZSCHE, 1992). 

Marie-Christine Josso, pesquisadora no campo (auto)biográfico, é uma das nossas tantas 

referências comuns partilhada na pesquisa-formação desenvolvida nos últimos vinte e um 

anos do GEPEIS. Cornelius Castoriadis é o autor âncora do imaginário social com o qual 

compartilhamos da ampla produção, provocando o grupo a movimentos instituintes nos 

espaços onde atuamos.  

Para Castoriadis (2009, p. 21), a arte “enquanto criação de sentido, de um sentido não 

discursivo – intraduzível por essência e não por acidente na linguagem comum, mas fazendo 

existir um modo de ser acessível e inconcebível –, é o que nos confronta também com um 

paradoxo extremo.” Portanto, podemos dizer que o acréscimo que advém dos referenciais 

teórico-metodológicos do campo do imaginário tem sido a função da imaginação criadora e 

simbólica, como hormônio para melhorar as concepções de mundo, e de se erguer contra o 

seu destino mortal, como definição de finitude em si mesma. Reabilita a esperança viva contra 

a morte, vem promover a transformação eufemística do mundo, procurando subordinar o ser 

às ordens do melhor.  

 

Movimentos, teoria e conceitos operadores 

A partir do processo de criação e orientação de diferentes pesquisas no campo do 

imaginário, construímos uma produção teórico-metodológica, somando-nos aos 

ensinamentos, por um lado de Gilbert Durand (1988, 19989, 1998) e Gaston Bachelard (1987, 

1990) e, por outro, de Castoriadis (2007) - o Feito e o a Ser Feito! Temos aprendido, também, 

a partir de diferentes lugares e áreas do conhecimento a compor e tecer nossa produção na 

área educacional. Desafios que colocamos no convívio entre-grupos e entre-saberes do 

imaginário.  

A partir de Gaston Bachelard, concebemos a imaginação material (criadora) quando 

diante dos fenômenos estudados; as imagens enchem-se de novas significações que lhes 

servem de conteúdo, constituindo-se como hormonas da imaginação.  

Com Gilbert Durand, procuramos unir imaginário e racionalidade. Exercitamos junto 

às nossas pesquisas o realce da terceira via entre o estruturalismo e a hermenêutica, buscando 

o sentido que privilegia o nível simbólico de compreensão rumo a uma nova hermenêutica 

respeitosa do homem total (complexo) com suas emoções e contradições sempre atentas à 

liberdade de criação com vigor e rigor. No GEPIEM, uma das tônicas veiculadas nos 
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trabalhos de mestrado e doutorado (com pequenos ensaios na iniciação científica) é a busca de 

compreensão do fenômeno estudado, buscando a indissociabilidade entre a razão e as 

significações simbólicas (schémes, arquétipos e símbolos). 

Ao longo da caminhada de 15 anos, o GEPIEM foi incorporando as linhas mestras da 

imaginação e do imaginário, assim apreendidas: 

 

a) o imaginário obedece a uma lógica que advém do estruturalismo figurativo e do 

formalismo das significações;  enriquece  a representação do mundo; é 

ambivalente, pressupondo acertos, erros, ilusões e verdades 

b) a imaginação transcende os limites do mundo sensível, excedendo  os significados 

intelectuais; auxilia na consciência construtora do sentido da vida; ativa 

pensamentos abertos e complexos que, a posteriori, a racionalização transforma 

em sentido unívoco. 

 

Portanto, nesse trânsito, na antropologia do imaginário, em cuja busca está a busca de 

uma “Pedagogia do Imaginário (DURAND, 1988), tentamos o equilíbrio entre a razão e a 

imaginação num esforço entre a abstração científica e a fecundidade onírica. Sabemos que 

ambas necessitam de uma boa quantidade de estímulos e de condições favoráveis para que 

aconteçam. Apostamos no que Bachelard nos ensinou quando ressalta que “é preciso sonhar 

os sonhos e pensar os pensamentos. 

 
É precisamente neste equilíbrio que se assenta uma das principais tarefas de 
uma pedagogia do imaginário, e que consiste em reconhecer 
simultaneamente níveis de especificidade e de irredutibilidade entre a razão 
(ciência) e a imaginação (poesia). Com efeito, uma pedagogia do imaginário 
deve saber perturbar a razão e, se o conseguir, junta-se à atitude 
bachelardiana. (WUNEMBURGER e ARAÚJO, 2003, p. 41) 

 
Nos vinte e dois anos de pesquisa, ensino e extensão, o GEPEIS vem operando com a 

ferramenta do simbólico para uma aproximação das significações construídas individual e 

coletivamente pelas pessoas sobre suas criações. Nas ações organizadas, movimentamos 

nossos pensamentos e propostas para uma pedagogia do imaginário, articulando a razão e os 

afetos num “elogio da razão sensível”, parafraseando Michel Maffesoli (1998). 

 

 Movimentos, teoria e conceitos operadores 
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 Talvez, em poucas palavras, possamos dizer que os movimentos, as teorias e os 

conceitos operadores no interior dos dois grupos de pesquisa têm buscado perturbar a razão 

instituída em direção às razões mais abertas e instituintes. 

Ao fim e ao cabo, entendemos que essas duas vertentes de estudos – antropologia do 

imaginário e imaginário social – concebem o imaginário  como inseparável de obras psíquicas 

ou materializadas, permitindo que a consciência construa o sentido de sua vida e de suas 

ações. 

Misturando tais vertentes com um sentido comum, supõe-se estudar com profundidade 

este campo usando a imagem, a palavra e a escrita como manifestações simbólicas. Também 

se somam a esse processo outras manifestações e linguagens para mostrar o valor do 

simbólico como leitura e interpretação de mundo a partir do que propõe Cassirer (1994). Ou 

seja, sempre buscando a “pregnância simbólica”. Nesse trânsito, apostamos na importância do 

aprofundamento hermenêutico simbólico na educação, ainda que Gaston Bachelard, Cornelius 

Castoriadis e Gilbert Durand não tenham se dedicado a este campo. Suas contribuições, no 

entanto, no que se referem à formação dos processos simbólicos, têm se mostrado 

extraordinariamente fecundas, além de reverberarem possibilidades à ampliação da “chave de 

toda pedagogia”. Ademais, os estudos desta perspectiva encaminham não só para uma teoria 

do imaginário, concebida como função geral de equilibração antropológica, como uma 

metodologia que, nas suas próprias palavras e conteúdo, contém uma estética para pensar o 

pensar. O raciocínio, a razão, como função da mente, permite, sem dúvida, analisar os fatos, 

compreender a relação existente entre eles, mas não cria significado. No entanto, para que a 

criação ocorra é necessário imaginar. Repetindo... Esta é a grande tônica e a defesa dos nossos 

dois grupos: para que a criação ocorra é necessário imaginar, estudar e imaginar, em cuja base 

está a estética do pensar o pensar. 

Nosso intuito, neste texto, tem uma intencionalidade além da celebração de uma 

história que tem início com uma matriz orientadora e inspiradora – dar visibilidade às 

circulações que temos operado no campo do simbólico, provocando reservatórios fundadores 

da formação do ser humano. Na celebração dos “50 anos depois da Teoria do Imaginário”, a 

propósito do tema desse evento, bem como nossas aprendizagens e desaprendizagens no 

decurso de nossos trajetos de pesquisadoras e orientadoras de dois grupos do imaginário na 
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área da educação, vimos apresentar as teorias, os referenciais e modo como os concebemos no 

interior dos dois grupos de pesquisa. 

 

Entre os poderes, os saberes e os sabores das palavras... 
 Entre afetos e produção de saberes, temos inspirado uns aos outros, tanto na produção 

do conhecimento na área da educação, quanto nas possibilidades de criar outras formas de 

viver, aprender /desaprender /aprender no espaço da universidade.  Como já deve estar claro, 

nossas questões comuns têm dois pontos de partida, quais sejam: a lente do simbólico para 

escutar, observar, compreender e poder produzir exercícios hermenêuticos no que se mostra e 

é mostrado para nós e, ainda, no princípio epistemológico que concebe não somente nossas 

criações, nossas formas (eidos) concebidas a partir da complexidade das mesmas, nos 

afastando de respostas simplistas e redutoras (MORIN, 1991).  

 Metodologicamente, temos exercitado uma escuta sensível (BARBIER, 2007) da 

palavra oralizada ou escrita, utilizando o espaço (auto)biográfico potente de produção de 

narrativas para uma aproximação dos trajetos antropológicos e as significações imaginárias 

sociais das pessoas implicadas com nossos projetos formativos/investigativos.  

 Inspiradas por Bachelard (1987), temos também concebido o método como uma 

astúcia, como uma criação, movimentando, em nossos grupos, o exercício, que ainda 

desejamos experimentar com mais intensidade, da provocação ao conhecimento indireto. 

Conhecimento este capaz de passar não somente pelo crivo da racionalização, mas, como diz 

Bachelard (2001, p. 8), estando envolvido com “uma fenomenologia das imagens criantes, 

fenomenologia que tende a restituir, mesmo num leitor modesto, a ação inovadora da 

linguagem poética”.  

A imaginação retoma o seu lugar. Somos convidados ao exercício de outra forma de 

percepção – a indireta: 

 
Quando, por qualquer razão, o objeto não pode se apresentar à sensibilidade 
“em carne e osso”, como, por exemplo, nas lembranças de nossa infância, na 
imaginação das paisagens do Planeta Marte, na inteligência da volta dos 
elétrons em torno de um núcleo atômico ou na representação de um além-
morte. Em todos os casos de consciência indireta, o objeto ausente é re- 
(a)presentado à consciência por uma imagem, no sentido amplo do termo. 
(DURAND, 1988, p. 11) 
 

O homo simbolicus proposto por Cassirer (1994) desbanca as certezas do “animal 

racional”. Assim, ao mesmo tempo em que experimentamos uma outra lente, sabemos dos 
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obstáculos na compreensão dos imaginários, pois, como aponta Ruiz (2003, p.15), “O 

imaginário e o simbólico habitam o submundo do incompreensível; para a razão eles estão 

locados no infra-humano, por isso foram catalogados como instáveis e perturbadores.” Mas, 

ainda, é nele que reside a capacidade de criação do ser humano.  

Capacidade esta que desafia, na pesquisa, ao exercício da criação metodológica para 

que a palavra dita ou escrita não se limite aos clichês da linguagem esperada pelas 

intervenções acadêmicas. O desafio é mesmo o de propor exercícios hermenêuticos onde 

possamos colocar em ação nossos repertórios. Aqui reside um desafio para os que vêm 

investigando sob a ótica do imaginário e, ainda, utilizando-se da narrativa do vivido. A 

interlocução que abrimos com as significações construídas a partir de outros vividos é 

adensada na medida em que contamos também com um repertório rico e diversificado.  

Temos encontrado, não raras vezes, pesquisadores que decidem vir para o campo do 

imaginário com repertórios limitados para o levantamento de questões potentes de pesquisa. 

Não somente repertórios culturais, mas de experiências do vivido. Talvez pudéssemos já 

afirmar que, esse campo, sem desconsiderar outros tantos, exige do pesquisador 

aprofundamentos e intensidades de todas as ordens. 

Assim, como aponta Kurek, 

 
Os estudos do imaginário se pautarão em propostas e métodos que buscam 
problematizar aspectos não facilmente visíveis. Quero dizer, o modo como 
os professores se tornaram o que são na atualidade é constituído de muitos 
aspectos não observáveis facilmente. Nas suas histórias, diferentes, podem 
ser encontradas muitas características convergentes, mas também muitas 
singularidades, as quais marcam a formação, mas por não serem apreendidas 
pela ótica daquela racionalidade tradicional, não são consideradas (2009, p. 
37).  

 
 Nossas investigações no campo do imaginário se ocupam mesmo de tentar ler e 

escutar o que não se mostra totalmente. Lidamos com o conhecimento indireto, mesmo ainda 

com dificuldades de exercício desta forma de percepção. No dizível e no não dizível; no que 

se mostra e nas sombras, temos exercitado, através das pesquisas desenvolvidas e orientadas 

no ambiente acadêmico, a construção metodológica a partir dos desafios da criação. A 

pergunta continua, como nos mostra Machado da Silva (2006, p. 73): “Como descrevê-los, 

captá-los, identificá-los para o campo do saber? A intuição conta muito nesse trabalho de 

coleta. Não basta. Como passar da intuição ao conhecimento? Como sistematizar o disperso, 

examinar o desconexo, condensar a repetição, capturar a diferença, decantar o objeto?” 
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 Mesmo sabendo que o caminho é construído pelo pesquisador referenciado no objeto 

estudado, temos percorrido desde o imaginário antropológico, a partir de suas figuras, mitos e 

mitemas da fenomenologia à sociologia compreensiva, como um discurso do social, com a 

intenção de adentrar nos mistérios e nas zonas do imaginário, bem como tentando responder, 

ao fim e ao cabo, “o que é um imaginário? O que se pode saber de um imaginário?” 

(MACHADO DA SILVA, 2006, p. 78) 

 Continuando a interlocução ainda com o autor citado, temos nos valido da narrativa do 

vivido, assim como do seu trabalho investigativo com as tecnologias do imaginário.  “O 

narrador do vivido é um descobridor de sombras, um revelador de imagens latentes, um 

caçador de fantasmas, o contador de histórias da sociedade para a sociedade, ...” (op. cit., p. 

88). Nessas histórias, o narrador do vivido / pesquisador de imaginários busca adentrar 

atmosferas muitas vezes não sistematizadas e produtoras de emoções. Nosso material é o 

vivido reconstruído pelos afetos e pelo presente que reconta, reinventa, esquece e aquece.  

Pensando a partir de uma inversão, o lugar do imaginário pressupõe a inversão 

ontológica, antropológica e epistemológica trazida pelo imaginário. Isso porque ele traz 

desdobramentos sobre a compreensão do homem a partir da imaginação. Ao colocarmos o 

imaginário no centro, significa pensarmos a imaginação e o imaginário como constituinte do 

humano. Não estamos falando de produção secundária de imagens, de fabulações, mas, sim, 

trata-se da capacidade de criar – de por formas na sociedade, logo estranhá-las e substituir por 

outras, novas (instituintes). O instituído é criação humana; é nesse lugar de produtor do 

mundo e das suas formas de viver que trazemos uma outra matriz ontológica. Pensar a partir 

deste movimento implica tomar o ser como fluxo, como magma e como motor.  

 Losada, aborda o novo modelo antropológico, mostrando que 

 
Com o aparecimento do ser humano, Castoriadis postula uma ruptura na 
evolução psíquica do mundo animal, por meio de um desenvolvimento 
monstruoso da imaginação (Castoriadis, 1999, p. 276), que libera o 
psiquismo humano das “regulações instintivas”, tornando-o a-funcional. 
Essa a-funcionalidade da imaginação vai demarcar as duas características 
fundamentais do humano: a autonomização da imaginação (seu poder 
criador) e a dominação do prazer representativo sobre o prazer do órgão 
(2006, p. 35).  

   
Pensar o humano a partir da imaginação requer um deslocamento, e não só isso, um 

pensamento para desnaturalização das nossas formas, entendidas aqui num amplo sentido. 

Nossas criações podem ser vistas como passíveis de alterações, individual e coletivamente 
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falando. Dos modelos apresentados como melhores formas de viver em sociedade, assim 

como normas e comportamentos constituintes de um magma que os caracteriza, estamos num 

fluxo de possibilidades, vencendo, assim, a tentação de estar neste mundo heteronomamente.  

Compartilhamos com Wunenburguer e Araújo, que  

 
[…] esta simbólica oferece o duplo caráter de ser amplamente atestada no 
nosso patrimônio cultural, mesmo no fundo antropológico comum a todas as 
culturas, mas também de convir singularmente à situação presente, tal como 
nós somos conduzidos a imaginá-la (2006, p. 33). 
 

O nosso patrimônio cultural e singular remete-nos a pensar a função dos reservatórios 

e repertórios coletivos e pessoais. Nesse sentido, a memória assume, neste nosso trabalho com 

a educação, um lugar central; “a memória das imagens e das práticas discursivas que nos 

modelaram e nos ajudaram, para o melhor e o pior, a serem aquilo que nós somos.” (idem, p. 

32). Por isso, acolhemos e potencializamos a produção de narrativas de vida como via de 

acesso aos imaginários que se mostram, mas ainda, pelo trabalho autoformativo tão caro aos 

nossos grupos. Esse é o conceito de formação que acionamos neste “mix”: imaginário e 

memória. 

O imaginário assume, nas abordagens trabalhadas pelos dois grupos, uma 

bidimensionalidade: o imaginário arquetipal (mitos, símbolos, imagens arquetípicas) e o 

imaginário sócio-cultural (ideologia, utopia, metáforas, símbolos). Nas duas abordagens, nos 

referenciamos no trabalho da memória que reconstrói, que reinventa e também que esquece 

sua outra face. 

 Ainda uma questão em comum... a dualética (ORTIZ-OSÉS, 1989). A categoria 

dualética que trazemos neste trabalho, para uma reflexão sobre nosso movimento como 

pesquisadoras do campo do imaginário, tem referência na proposição de como a concepção de 

agregar contrários, não os contrapor e de uma forma eliminatória como é pensada a lógica 

hegeliana de oposição e exclusão dos contrários. Uma integração conflituosa entre as partes 

permite movimentar um pensamento onde o terceiro excluído, numa lógica binária, é o que 

tem nos caracterizado como homens e mulheres ocidentais.  

 Pensar na possibilidade do “e” e não do “ou” ampliaria bem mais nossa forma de viver 

neste mundo; construir pensamentos e ações referenciadas na alteridade e na legitimidade do 

outro. Humberto Maturana preconiza o respeito pelo outro como inteiramente outro. É nessa 

relação criativa, meio-sistema que emerge o social. E o social é entendido como domínio de 

condutas relacionais fundadas na emoção originária da vida: o amor. Para Maturana (1998): 
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“A emoção fundamental que torna possível a história da hominização é o amor” (p. 23). 

Pensada por esta via, a convivência no trajeto de formação das pessoas supõe um 

espaço/tempo das relações dos sistemas; um “lugar” de perene criação/recriação da vida, na 

medida em que se constitui como social na perspectiva acima mencionada. O viver-conhecer 

na com-vivência com vistas à autoformação (JOSSO, 2004) pode desencadear a possibilidade 

de pensar o processo educativo do sujeito como construção de uma autonomia relacionada. 

A complexidade do humano impõe pensar na inclusão do terceiro excluído, 

produzindo pessoas com proposições de formas (eidos) para além do binarismo.  

 Na formação de pessoas e, mais especialmente, de professores, propor outras formas 

de pensamento parece-nos uma provocação radical, pensando nos labirintos que criamos e que 

percorremos e que precisam ser modificados. Caminhar numa perspectiva dualética é, ainda, 

numa perspectiva inclusiva, não mais pensarmos em dualismos, como real ou imaginário, 

como cultura ou natureza, como prazer ou sublimação. Indo além, temos outras possibilidades 

– integração conflituosa de partes de um tecido complexo.  

 
Quando a imaginação é devolvida à sua função vital que é valorizar as trocas 
materiais entre o homem e as coisas, quando é verdadeiramente o 
comentário figurado da nossa vida orgânica, então a higiene encontra 
naturalmente suas imagens substanciais, tanto para o bem como para o mal. 
(BACHELARD, 1990, p. 51) 
 

 Como o homem saudável de Hipócrates, estamos a equilibrar a água e o fogo no 

universo acadêmico que, ainda hoje, tem primado pelo desequilíbrio ao excluir os contrários. 

Podemos considerar que a partir dos estudos do imaginário e, em especial com Bachelard 

(que lembrem, foi orientador de Durand), olhando as ciências humanas, a visão do homem 

como se fosse um objeto deixa de ser a mais importante. Segundo o filósofo, somente 

validamos o conhecimento pela experimentação e pela poesia. O autor demonstrou, através da 

sua obra, que a organização do mundo, no que se refere às relações existentes entre os homens 

e a natureza, não resulta de uma série de raciocínios. Sim, resultou de elaborações mentais 

(psíquicas) carregadas de afetos e emoções. Nesta perspectiva, ele coloca algumas ideias 

básicas: que o símbolo permite estabelecer o acordo entre o “eu” e o mundo; que os quatro 

elementos (terra, ar, água e fogo) são os “hormônios da imaginação”. 

Finalmente, ao usarmos as palavras como sonhos aconchegados no ventre queremos 

cultivar os embriões do devir de outras possibilidades e modos de pensar a formação, através 

do ensino e da pesquisa. Nossos dois grupos apostam que imaginar é criar o mundo, é criar o 
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universo, seja através das artes, através das ciências, ou através dos pequenos atos, 

profundamente significativos, do cotidiano. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Alberto Filipe e WUNENBURGER, Jean-Jacques. Educação e Imaginário: 
Introdução a uma Filosofia do Imaginário Educacional.  São Paulo: Cortez Editora, 2006. 
ARAÚJO, Alberto Filipe e BAPTISTA, Fernando Paulo. Variações sobre o Imaginário. 
Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 
 
BACHELARD, Gaston. A Filosofia do não: filosofia do novo espírito científico. Lisboa: 
Presença, 1987. 
______. A terra e os devaneios do repouso: ensaio sobre as imagens de intimidade.  São 
Paulo: Marins Fontes, 1990. 
______. A Poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
______. A poética do Espaço. São Paulo: Marins Fontes, 1998. 
 
BARBIER, René. A Pesquisa-Ação. Trad. Lucie Didio. Brasília: Liber, 2007. 
 
CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982. 
______. Feito e a Ser Feito. As encruzilhadas do labirinto V. Rio de Janeiro, DP&A, 1999. 
______. Janela sobre o Caos. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2009. 
______. Sujeito e Verdade no mundo social-histórico: Seminários 1986-1987: a criação 
humana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 
CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. 
São Paulo: Martins Fontes, 1994.  
 
DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix, 1988.  
______. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
______. Campos do imaginário. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
 
FOUCAULT, Michel. Hermeneutica del Sujeto. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1987. 
 
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
KUREK, Deonir Luís. Essas coisas do imaginário. In: PERES, Lúcia Maria Vaz; EGGERT, 
Edla e KUREK, Deonir Luís. (orgs.) Essas coisas do imaginário. Diferentes abordagens 
sobre narrativas (auto)formadoras. São Leopoldo: OIKOS; Brasília: Liber Livro, 2009. 
 
LOSADA, Manuel R. O Imaginário Radical de Castoriadis: seus pressupostos. In: 
AZEVEDO, Nyrma Souza Nunes de. (org.) Imaginário e Educação: reflexões teóricas e 
aplicações. Campinas, SP: Alínea, 2006. 
 
MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo 
Horizonte: UFMG, 1998. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 683 

 
MAFFESOLI, Michel. Elogio da Razão Sensível. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: 
Companhia da Letras, 1992. 
 
WUNEMBURGER, Jean-Jacques e ARAÚJO, Alberto Filipe. Introdução ao Imaginário. In 
ARAÚJO, Alberto Filipe e BAPTISTA, Fernando Paulo. Variações sobre o Imaginário. 
Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 23-44. 
 
ORTIZ-OSÉS, Andrés. Mundo, hombre y linguaje crítico. Estudios de Filosofia 
Hermenéutica. Salamanca: Sígueme,1976. 
 
SILVA, Juremir Machado da. As tecnologias do Imaginário. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 
2006. 
 
RUIZ, Castor Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo, RS: UNISINOS, 
2003. 
 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



Grupo de trabalho 3: 
Imaginário e mídia

Atelier de recherche 3 :
Imaginaire et médias

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

¹ kiokoelza@gmail.com 
² heloannybrandão.adv@gmail.com 
³ lais.karolina@hotmail.com 
 

 
685 

 

 
 

O regime crepuscular e a construção do imaginário sustentável na publicidade Colgate 
 

The crepuscular scheme and the construction of a sustainable imaginary in the Colgate 
advertising 

 
Le régime crépusculaire et la construction de l’imaginaire durable dans la publicité de 

Colgate 
 

 
 

Elza Nakayama Nenoki do COUTO¹ 
Heloanny Brandão de FREITAS² 
Lais Carolina Machado e SILVA³ 

Universidade Federal de Goiás-Goiânia- Brasil 
 

Resumo 
Esse artigo tem como objetivo estudar a representação da sustentabilidade a partir de uma 
publicidade da empresa Colgate. Realizamos uma análise sob o viés da teoria da antropologia 
do imaginário, associando os regimes diurno, noturno e crepuscular. A escolha dessa 
publicidade justifica-se por ser a mais rica da empresa em questão ao apresentar uma 
combinação de imagens e enunciados polares, exigindo uma metodologia de análise que parte 
de uma visão holística de mundo, a fim de obter uma visão mais profunda do todo. Utilizamos 
como arcabouço teórico a Ecologia Profunda, de Arne Naess, e Teoria do Imaginário, de 
Gilbert Durand. Foi possível perceber que a publicidade da empresa Colgate, na qual jogos de 
imagens do regime crepuscular são utilizados, visa à construção de um imaginário social de 
sustentabilidade, mas que permanece atrelado à ideologia capitalista e antropocêntrica. 
Palavras-chave: ecologia; empresas; imaginário; mídia; sustentabilidade.   
 
Abstract 
This article aims to study the representation of sustainability from an advertising company 
Colgate. We conducted an analysis from the bias of the imaginary anthropology theory, 
linking the regimes day, night and twilight. The choice of advertising is justified because it is 
the richest company in question to present a combination of pictures and polar statements, 
requiring an analysis methodology which part of a holistic vision of the world in order to get a 
deeper insight into the whole. We used as theoretical framework to Deep Ecology, Arne 
Naess, and Imaginary Theory, Gilbert Durand. It was revealed that advertising Colgate 
business, in which the regime Twilight images games are used, aims to build a social 
imaginary of sustainability, but remains tied to capitalist ideology and anthropocentric. 
Key words: ecology; business; imaginary; media; sustainability. 
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Atualmente, o discurso ecológico tem sido amplamente disseminado na sociedade, 

principalmente por meio de propagandas midiáticas de grandes empresas. Desde a década de 

70, alguns estudiosos têm se voltado para questões ambientais a fim de encontrar formas de 

contenção dos desgastes decorrentes da exploração desordenada da natureza.  Diante deste 

cenário, vivenciamos um momento de busca por mecanismos que possam contribuir com a 

preservação ambiental. Tanto a sociedade em geral quanto as grandes empresas visam atender 

às exigências que permeiam esse novo cenário sócio-histórico. Nesse sentido, no que diz 

respeito à sociedade, há uma tendência em adquirir produtos que se apresentam por meio de 

um discurso ecologicamente correto, ao mesmo tempo em que grande parte das empresas 

aderiu a essa nova perspectiva, inserindo no discurso publicitário questões relacionadas à 

preservação do meio ambiente.  

Essa inserção vem ocorrendo a partir da utilização do tema sustentabilidade que a cada 

dia se mostra mais presente nos discursos midiáticos. A preservação ambiental proposta de 

maneira holística pela Ecologia Profunda foi apresentada por Arne Naess como uma resposta 

à Ecologia tradicional e contribuiu para a emergência desse contexto atual, em que é 

necessário despender atenção especial ao meio ambiente como forma de manter o equilíbrio 

homeostático. Nesse sentido, essa disciplina parte de uma ética ambientalista para demonstrar 

como o homem deve agir com relação ao meio ambiente de modo a preservá-lo. 

Nesse estudo, pretende-se analisar como o imaginário social da sustentabilidade é 

constituído a partir de propagandas midiáticas sustentáveis e quais as ideologias e valores 

predominantes nesse imaginário, bem como mapear a constituição do regime de imagens 

durandiano predominante ao longo do material em análise e, também, sugerir a instauração de 

uma mudança de paradigmas ambientais. Portanto, utilizamos como arcabouço teórico a 

Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand, e a Ecologia Profunda, de Arne Naess. 

Dividimos esse artigo em cinco seções: na primeira parte, apresentamos os principais 

aspectos relacionados ao termo sustentabilidade partindo dos Estudos de Ecologia Profunda, 

de Arne Naess, que propôs uma nova forma de se fazer ecologia, por considerar que os 

estudos realizados até então eram superficiais e não poderiam contribuir de fato com a 

preservação ambiental; na seção dois, traçamos um percurso dos principais conceitos da teoria 

do imaginário de Gilbert Durand, em especial sobre os regimes diurno, noturno e crepuscular; 

na terceira seção foi feita uma análise de uma publicidade da empresa Colgate, a fim de 
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estudar a representação da sustentabilidade de acordo com as teorias acima mencionadas, 

verificando qual regime de imagens predomina no material analisado; na quarta seção 

analisamos qual a relação existente entre a forma como a propaganda é produzida e os valores 

da Ecologia profunda, buscando compreender a partir de qual visão ética o imaginário da 

sustentabilidade é construído; por fim, na última parte, apresentamos as considerações finais 

acerca de nossa pesquisa. 

 

1) A sustentabilidade pelo viés da Ecologia Profunda 

A expressão Ecologia Profunda foi criada em meados da década de 1970 por Arne 

Naess como uma resposta à Ecologia tradicional. Para ele, essa última era uma ecologia 

superficial, que preconizava a defesa do meio ambiente apenas por ser ele algo importante 

para os seres humanos (CAPRA, 2001). Diante dessa perspectiva, Naess propõe novos 

paradigmas para a Ecologia, com o intuito de fomentar uma nova compreensão ecológica de 

mundo. Para ele, até aquele momento, os postulados da Ecologia eram apreendidos de forma 

superficial e, consequentemente, o meio ambiente não era encarado como deveria, ou seja, em 

toda a sua complexidade. Com a propositura de novos valores éticos, Naess criou o conceito 

de ecosofia, que, conforme esclarece Couto (2014), é a forma pessoal de se referir à filosofia 

que se interessa pelo meio ambiente. 

Nesse sentido, a preservação do meio ambiente não deveria ser feita apenas para 

beneficiar o homem, como pregavam as ideologias antropocêntricas que vigoravam dentro da 

própria Ecologia, mas a partir de valores éticos de respeito aos demais seres e busca pelo 

equilíbrio homeostático. A Ecologia Profunda entende que todo ser possui valor em si 

mesmo, independentemente da utilidade econômica que possa ter para o ser humano. Para ela, 

o homem é apenas um constituinte do meio ambiente, um ser microcósmico que, em 

comunhão com demais seres, integra o macrocosmo. Essa nova forma de enxergar a relação 

do homem com o meio ambiente permite que haja um maior respeito a tudo que nos cerca. 

Assim, “a sensação de que pertenço ao todo, estou no todo e ele está em mim será de enorme 

valia para a construção de uma outra ordem de valores, que não o valor utilitarista da 

natureza, posto que implicará num sentimento respeitoso e de irmandade (mas não de 

sacralização) a tudo quanto nos cerca” (AZEVEDO; VALENCA, p. 14). 

É necessário compreender que o homem constitui-se como parte integrante, física e 

psicológica, do ambiente em que vive. Para Capra (2001, p. 24) “a percepção ecológica 
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profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, 

enquanto indivíduo e sociedade estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza 

(e, em última análise, somos dependentes desses processos)”. Um modo de chegar a essa 

compreensão é por meio da integração e do contato com a natureza evolvente. Segundo a 

visão de Naess, o contato direto entre o ser humano e os demais seres da natureza não deve 

ser encarado apenas como uma prática do passado, mas como algo inerente aos seres 

humanos de qualquer geração.  

Todo ser, seja animal (incluindo o ser humano) ou vegetal, tem direito a viver e tornar-

se completo. A Ecologia Profunda tem uma visão de longo prazo e “defende a diversidade em 

todas as suas manifestações, com todos os seres vivendo numa espécie de simbiose, mesmo 

que, às vezes, uns tenham que comer os outros” (COUTO, 2014, p. 53).  Conforme esclarece 

George Sessions (que ajudou Naess na criação desses princípios) a Ecologia Profunda traz 

recomendações relacionadas ao anticonsumismo, apreciação e respeito às diferenças étnicas e 

culturais, busca de um maior contato com a natureza, respeito a todas as formas de vida, uma 

preocupação com os países mais pobres e a tentativa de evitar um padrão de vida superior ou 

diferente daquilo que realmente é necessário à subsistência, apreço por estilos de vida que não 

sejam impossíveis de serem alcançados dentre outros (COUTO, 2014). 

Para completar, na visão da Ecologia Profunda, a sustentabilidade está relacionada à 

harmonia e à proximidade entre homem e natureza, e o que for disseminado na sociedade 

sobre a preservação ambiental deve estar atrelado aos valores éticos da ecosofia. Diante de 

tamanha complexidade, essa disciplina, por propor uma reinterpretação da posição do homem 

na natureza e uma reflexão de qual é o seu papel no meio ambiente, pode ser a fonte ou a 

solução para diversos problemas ambientais enfrentados pela sociedade.  

Torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de um olhar crítico sobre os 

problemas ambientais e, principalmente, sobre a visão antropocêntrica de mundo que ainda 

vigora na sociedade ocidental. Esse olhar mais crítico só pode ser alcançado a partir de uma 

nova consciência do homem acerca de seu papel na natureza. E a Ecologia Profunda pode 

contribuir nesse processo, pois somente a partir de valores éticos ecológicos é que uma 

verdadeira preservação ambiental será alcançada e o homem deixará de ser dominado pelo 

capitalismo, consumismo exacerbado, superficialidade das relações sócio-ambientais, 

pregados e disseminados pelas grandes empresas, principalmente através de recursos e 

estratégias midiáticos.  
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Diante disso, fizemos uso também da teoria do imaginário para investigar como as 

imagens, apresentadas pela publicidade em questão, influenciam na constituição de um 

imaginário social da sustentabilidade. 

 

2) Teoria do Imaginário: regimes diurno, noturno e crepuscular. 

Para Durand, o imaginário é um arcabouço de imagens e símbolos que são 

compartilhados por toda a sociedade, um arcabouço dinâmico e reproduzido de acordo com as 

diferentes culturas humanas. Durand fez um amplo estudo da produção cultural humana de 

imagens emergentes das narrativas mitológicas, das religiões, etc., recorreu ainda aos estudos 

feitos pela Escola de Reflexologia de Leningrado sobre os reflexos dominantes nos seres 

vivos, constando que os reflexos agem como forças, podendo ser classificados enquanto 

postural, digestivo e copulativo. A partir daí, estabeleceu um trajeto antropológico do 

imaginário, definindo-o como o processo pelo qual o indivíduo, mobilizado ora por sua 

subjetividade biopsicopulsional, ora pela objetividade imposta pelo meio social, escolhe e 

combina as imagens percebidas em sua interação com o mundo (DURAND, 2001).  

De acordo com Anaz (2014), Durand desenvolve a ideia de que o homem, frente à 

consciência da morte e do devir, adota atitudes imaginativas para tentar negar e superar o 

destino que é inevitável. Essas atitudes resultam na percepção, produção e reprodução de 

símbolos e imagens. Nesse sentido, o imaginário seria constituído por esses conjuntos de 

elementos simbólicos, que teria a função de levar o homem a um equilíbrio biopsicosocial 

diante da percepção da temporalidade.  

A partir desse estudo das imagens, Durand apresentou a Teoria Geral do Imaginário, 

criando, assim, três estruturas de classificação para os símbolos: heróica, mística e dramática. 

De acordo com Durand (2001), as estruturas correspondem a um conjunto de forças e não 

simplesmente a um esquema formal, já que o homem usa um conjunto de estratégias para 

vencer obstáculos e são essas estratégias e a força impulsionadora delas que induzem o trajeto 

do imaginário a se colocar, ora em um ora em outro desses três centros, cada qual vinculado a 

um “reflexo dominante”. Quando há similitude do dinamismo das forças, essas estruturas 

constituem uma constelação maior, chamada por Durand de “regime”, que pode ser 

classificada em Diurno ou Noturno. 

Segundo Durand (2001), o regime diurno é composto por estruturas heróicas ou 

esquizomorfas que manifestam os reflexos posturais, os gestos de ascensão e poder ou de 
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confronto e luta, assim como a afetividade motivada pela função do pai, com estruturas que 

privilegiam a racionalidade. Ainda de acordo com Durand (2001) trata-se do regime da 

luminosidade, está ainda relacionado às técnicas visuais, técnicas de separação e de 

purificação, sendo sempre representativos os símbolos como flecha e gládio, que simbolizam 

a luta, o confronto, a cisão e a ascensão. 

O regime noturno, por sua vez, reúne imagens místicas e sintéticas, que correspondem 

aos reflexos digestivos e copulativos, a gestos que se voltam para a intimidade ou para o que é 

cíclico e expressam a afetividade motivada pela imagem e função da mãe.   

Desde a década de 80, Durand já previa uma reformulação na classificação dos 

regimes. Strôngoli, após alguns estudos, acrescentou um outro regime aos já definidos Diurno 

e Noturno: o Crepuscular. Este enfatiza o sentido de ciclicidade e de periodicidade alternadora 

das modalidades próprias dos dois primeiros regimes. O Regime Crepuscular possui uma 

conjunção que lhe é própria entre imagens diurnas e noturnas, buscando uma harmonização 

entre os regimes, tendo como princípio a harmonia e a causalidade. Conforme Melo (2015, no 

prelo), o regime crepuscular é um regime síntese, já que integra imagens pertencentes aos 

regimes Diurno e Noturno, o que significa dizer que esses opostos polares não são 

antagônicos, mas complementares, pois cada imagem passa a conter, dentro de si, algo da 

outra. Nesse sentido, percebemos ao longo da publicidade a construção de um diálogo entre 

os dois regimes estruturados por Durand, havendo também a proposta de equilíbrio, fomos 

levados a investigar se de fato o material em questão constituía-se como crepuscular. 

 

3) Publicidade Colgate: jogo de imagens do regime crepuscular 

As grandes empresas, atualmente, têm aprimorado suas propagandas acrescentando-

lhes o tema sustentabilidade. Um desses casos é a Colgate, em destaque pela fabricação de 

produtos de higiene bucal e por sua grande repercussão mercadológico-social nos últimos 

tempos, a escolhemos para ser analisada. Com a necessidade de divulgar as medidas 

sustentáveis que são colocadas em prática, essa corporação tem lançado algumas propagandas 

que ainda têm a venda do produto como foco, mas associada à preservação do meio ambiente. 

No presente artigo, analisaremos a peça publicitária da campanha A água não é infinita, feche 

a torneira enquanto você escova os dentes (Figura 1), a fim de percorrer o trajeto de 

construção de um imaginário acerca da sustentabilidade. Tendo sido escolhida por ser a 

publicidade mais rica da empresa em questão, na combinação, em um mesmo espaço, de 
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imagens e enunciados polares, foi requerido uma metodologia de análise que possibilitasse 

uma visão mais profunda do tema e que nos permitisse visualizar alguns mecanismos que, 

muitas vezes, passam despercebidos quando olhados superficialmente. 

Considera-se, nesse estudo, que a mensagem da propaganda é vista como um exercício 

de “potencialização” acompanhado das formas de sua possível “realização”. Essa visão 

corresponde ao pensamento desenvolvido por Durand, após sua articulação com os princípios 

defendidos pelo físico Stephan Lupasco em relação à existência de um terceiro regime das 

imagens, o crepuscular. 

O material em análise foi divulgado em 2010, em supermercados, e constitui-se por 

um único e pequeno encarte de formato retangular, em que se acumulam afirmações e 

imagens diversificadas sobre um fundo de cor branca. Como a mensagem não tem o suporte 

contextual e temático de uma comunicação criada em revista ou jornal, explora e valoriza 

bastante o espaço disponível, seja pelo uso de aspectos linguísticos, cromáticos, espaciais ou 

pragmáticos, a fim de discutir a potencialização do produto e tornar aceitável a sua realização 

como um valor. Abaixo, a publicidade é apresentada na íntegra. 

 

Figura 1 
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O primeiro olhar sobre a peça focaliza a organização do espaço em termos de discurso 

e da coloração das imagens. A denominação Colgate é instaurada no alto, à esquerda, 

destacada por letras de cor branca sobre um retângulo de cor vermelho vivo. Abaixo desse 

retângulo encontra-se uma afirmação categórica (Figura 2).  

 

Figura 2: Parte I 

 

 

Toda em caixa alta, essa mensagem fixa um conceito que, sendo valorizado pela cor 

azul, estabelece uma realidade universalmente aceita e comprovada. Essa afirmação nos leva 

a pensar no regime noturno, considerando que, embora não esteja explicitado, remeta para a 

ideia de ciclicitude: por muito tempo, a água foi considerada um recurso renovável, 

condicionado a um ciclo. Essa ciclicitude é uma característica do regime noturno. 

Em seguida, em cor vermelha, lê-se a ordem. 

 

Figura 3: Parte II 

 

 

A voz conferida à Colgate apresenta-se detentora de um saber e, desse modo, 

valorativizada a fim de proferir ordem segundo uma disposição passional, associada à letras 

vermelhas. Ambos, conceito e ordem, colocam-se espacialmente acima da imagem do globo 

terrestre iluminado (Figura 4), como se a clareza, percebida em seu pólo norte, assim como o 

verde das imagens dos continentes e o azul dos mares, constituíssem os princípios naturais 

que sustentam o saber e o valor da marca Colgate. É importante ressaltar, também, que o 

ponto mais alto do globo está iluminado, o que nos possibilita enxergar duas características do 

regime diurno: a forma ascendente e a luminosidade. A água que está representada no globo 

pode ser considerada como um símbolo do regime diurno se tiver um sentido de purificação.  
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Figura 4: Parte III 

 

 

Compreende-se, assim, que é pela intermediação do valor assegurado pela imagem do 

mundo, presentificado pela Colgate, que se apreende ou se compreende mais a ordem para se 

usar convenientemente a água. A preocupação com essa ordem comprova a inserção da 

empresa na perspectiva de um país civilizado, sentido que integra tanto a empresa como o 

comprador no conceito geral de uma realidade inteligente e saudável.  

A imagem do Planeta Terra também possui elementos do regime noturno. O formato 

circular nos passa a ideia de ciclo e a representação de Terra como mãe natureza demonstra o 

aconchego e a harmonia que são característicos desse regime.  De acordo com Durand (2001), 

a terra se apresenta como berço sepulcro, ctônico, pois é o local de nascimento e morte, 

portanto, recebe uma visão mágica e benfazeja.  Além disso, o globo representa os diversos 

continentes, que são símbolos da intimidade, característicos do regime noturno. 

A ordem torna-se, logo abaixo, convite feito por um dentista, cujas palavras estão 

enquadradas em um espaço próprio e destacadas por um fundo vermelho (Figura 5). 

 

Figura 5: Parte IV 

 

“Junte-se à Colgate para o uso consciente da água” 
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Esse chamado nos passa também uma idéia de separação, ou seja, aqueles que não se 

juntarem à Colgate não possuem consciência de economia de água. Segundo Strôngoli, “os 

verbos reportam, em geral, ações que marcam processos de distinção, de separação ou de 

afrontamento, evidenciando o pensamento de antítese, a atração pela contradição e pelo 

conflito”. Nota-se, assim, características do regime diurno. Ao mesmo tempo, o termo “junte-

se”, por si só, remete à idéia de aconchego, união característica do regime noturno, que 

conserva em si símbolos da intimidade e da harmonização. 

A imagem do dentista representa a figura paternal do regime diurno, que nos convida a 

travar a mesma luta de preservação de um bem natural que pertence a todos, uma preservação 

por meio da economia de água, que será alcançada através de uma nova forma de escovação 

dental, aquela que prioriza o uso regrado da água. O dentista se apresenta, nesse contexto, 

como uma autoridade para falar do uso comedido desse bem natural, posto que sua falta seria 

uma questão a ser discutida por toda a população. Portanto, o uso da imagem do dentista 

torna-se indispensável, já que ele propõe uma prática que visa à economia de água. 

A figura do dentista mostra, ainda, o meio corpo de um profissional extremamente 

simpático. Sua imagem repete-se, mais abaixo, ao lado da imagem de uma dentista, dentro da 

faixa vermelha que delimita o espaço comunicativo de todo o anuncio (Figura 6), onde se lê, 

após o nome Colgate, a seguinte frase:  

 

“A MARCA N° 1 EM RECOMENDACÃO DOS DENTISTAS”. 

 

Figura 6: Parte V 

 

 

Abaixo e fora dessa faixa, percebe-se, em letras muito pequenas, como se fosse algo 

já conhecido, duas informações:  

 

“www.colgate.br” 

“Consulte regularmente o seu dentista”. 
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O endereço eletrônico e o conselho ao público confirmam a seriedade da empresa e 

motivam o receptor da mensagem a subir o olhar além dessa faixa vermelha. Seguindo esse 

mesmo padrão discreto, encontra-se, à direita, a frase:  

 

Figura 7: Parte VI 

 

 

Nesse momento, o olhar se distancia do texto até então analisado e se detém sobre a 

totalidade da mensagem do anúncio. Percebe-se, então, que o conjunto à esquerda apresenta 

diretrizes e ordens, cujas imagens, colocadas umas sobre as outras, formam um retângulo 

estreito na posição vertical. Nesse conjunto bem destacado, o principal intuito da marca é 

induzir a sociedade a conscientizar-se, uma vez que, segundo sugerido pelo discurso, é 

irresponsável com relação ao uso da água. Entretanto, não há nenhuma indicação acerca da 

composição e dos princípios ativos no dentifrício, nenhuma ciência é citada ou comentada 

como responsável pela boa qualidade do creme dental. 

A preocupação maior é propagar atitudes e regras positivas para a saúde do homem e 

lhe dar ordens saudáveis e que visam um bem comum. Reconhece-se, assim, um imaginário 

diurno, ou seja, imagens com os gestos positivos, espetaculares, heróicos ou, até mesmo, 

agressivos com relação ao cuidado bucal e preocupados com o racionalismo. 

Na imagem da embalagem do creme dental (Figura 8) há uma figura cíclica que nos 

transmite a idéia de retorno, característico do regime noturno. Para Strôngoli, no que concerne 

a esse regime, “os campos lexicais privilegiam imagens que se reportam ao sentido de 

proteção ou de abrigo, aos objetos continentes, às atividades de volta ao tempo e à inversão da 

ordem”. O símbolo ‘+’ possui uma ideia de soma, de junção de produtos característicos do 

regime noturno, mas, ao mesmo tempo, traz também uma ordem de compra, característica do 

regime diurno. 
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Figura 8: Parte VII 

 

 

Ao lado dessas informações bem organizadas, o receptor da mensagem depara-se, à 

direita, com um grande e afunilado copo vermelho ao lado de uma palavra, também em 

vermelho e grande, sob a qual há outras que, menores e em cor preta, anunciam uma 

premiação, um benefício extra. (Figura 9). 

 

Figura 9: Parte VIII 

 

 

A imagem do copo vermelho compete em tamanho com a figura do dentista e em 

altura com a imagem do globo terrestre. O copo é um recipiente, uma imagem noturna, pois 

guarda e conserva líquidos ou outros produtos. Ele será o prêmio, também uma atividade 

noturna, uma vez que representa a conciliação e a conjunção de intenções. As letras pequenas 

que vêm em seguida, à esquerda, trazem as variações do produto Colgate, confirmando um 

desdobramento que, por sua vez, qualifica-se como noturno. O próprio sentido do verbo 

“ganhar” nos obriga a subir o olhar e a verificar que o desdobramento na variação do produto 

constitui uma atividade noturna. 

Enquanto o imaginário diurno apresenta-se como heróico ou polêmico, voltado para 

a abstração e regras, o noturno se manifesta na abundância, pois a premiação não se restringe 

a um único produto: é possível escolher, mas também é necessário comprar ao menos três, os 

quais são referendados duplamente, seja pelo nome ou pela imagem de seus continentes. Há, 
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portanto, repetição na apresentação de imagens. Os produtos são mostrados duplamente: por 

meio do apelo linguístico e pelo visual. Nota-se, ainda, que o visual das caixas tem uma 

interpretação independente do sentido de seu produto, pois sendo um simples continente, seja 

de papelão ou plástico, sua natureza nada tem a ver com a do princípio ativo, o conteúdo que 

intervém na saúde bucal.  

Por essa razão, as cores e formas, além de confirmarem o lado noturno da mensagem, 

fazem o jogo do sensorial que atenua o lado negativo pressuposto em dores ou aspectos do 

dente. Assim, as ações de inclinar, deitar ou colorir as caixas ou continentes, no espaço visual 

da propaganda, apontam a evidência de imagens noturnas, agradáveis e convidativas à 

compra. Além disso, a doação escalona a compra do produto de modo a motivar mais suas 

vendas e a satisfazer, ao mesmo tempo, a pluralidade ou a diversidade, característica noturna 

da negociação.  

A idéia de ligação entre o presente (voltado à racionalidade) e futuro (voltado à 

emotividade) que a imagem propicia, ou seja, o dever de preservar algo no presente para 

garanti-lo ao futuro, é algo que extrapola o regime diurno e noturno. Ainda nessa imagem, o 

Mal é eufemizado por se tornar um objeto de reflexão, percepção e, por consequência, 

eufemização. Ao analisarmos as imagens, é possível perceber que há elementos característicos 

dos dois regimes, o que, segundo Durand, é a busca da harmonia, caracterizando o regime 

crepuscular, pois nele “percebe-se a busca da harmonização das duas modalidades através de 

processos de sistematização de síntese e de formações conceptuais” (STRÔNGOLI, 2009, 

pág. 29). 

Novamente, faz-se necessário citar Melo (2015, no prelo) ao apontar que o regime 

crepuscular é caracterizado como um regime síntese que permite a complementação de um 

regime pelo outro, não havendo um embate entre os dois, nem mesmo um conflito, mas um 

diálogo.  

Um último olhar sobre todo o anúncio demonstra claramente o equilíbrio evidente de 

todas as imagens: as diurnas se desenvolvem e se apresentam para serem completadas 

naturalmente pelas noturnas. No lado esquerdo do anúncio, encontram-se a racionalidade e a 

consciência social; no lado direito, reconhecem-se a emoção e suas combinatórias. As 

modalidades diurnas e noturnas mostram-se exemplarmente cíclicas, sistêmicas ou, mesmo, 

messiânicas, o que nos leva a concluir que elas caracterizam o regime crepuscular. 
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4) O imaginário da sustentabilidade na publicidade Colgate: paradigmas da Ecologia 

Profunda 

A preservação do Planeta, da água ou do meio ambiente de forma geral, requer a 

instauração de uma aliança entre os seres humanos e os demais seres do ecossistema, ou seja, 

é necessária uma harmonia entre os seres para estabelecer o equilíbrio homeostático. 

A peça analisada, a partir de um olhar superficial, transmite a idéia dessa possível 

aliança, ou seja, a partir de imagens que remetem ao tema da sustentabilidade, a empresa tenta 

transmitir ao consumidor sua preocupação com o meio ambiente. A sustentabilidade é 

entendida como “o conjunto de processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e 

integridade da Mãe terra, a preservação dos seus ecossistemas com todos os elementos físicos, 

químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da vida (BOFF, 2012, p. 

34). Assim, ela deve ser pensada de uma maneira holística e com respeito a todas as espécies, 

considerando todo o planeta, possibilitando que o bem de uma parte não prejudique outra. 

(BOFF, 2012) 

Embora haja, na peça, a presença de imagens que remetam à ideia de 

sustentabilidade, é necessário entender se há realmente uma preocupação com o meio 

ambiente, pois há uma forte tendência em se assumir um discurso em defesa do mesmo 

somente para atender a um modismo que se instaurou nesse novo cenário sócio-histórico, em 

que a defesa e preservação de nossos recursos naturais tornou-se de fundamental importância. 

Pela visão da Ecologia Profunda, há uma incoerência entre a disseminação de um 

discurso de preservação ambiental e a propositura de aumento do consumo, ou seja, o 

incentivo ao consumo implica em uma maior degradação ambiental, pois o próprio 

desenvolvimento implica na devastação do meio ambiente, na alteração da sua forma natural, 

o que compromete o equilíbrio homeostático. Essa incoerência é verificada no material 

analisado, pois ao mesmo tempo em que ela chama a atenção do consumidor para os 

problemas da escassez de água, ela o incentiva ao consumo. 

Já a imagem do globo leva o leitor a pensar no aconchego, na mãe Terra, na 

harmonia, na integralização, que são elementos defendidos pela Ecologia Profunda e que 

integram o regime noturno. Entretanto, no lado oposto, há um incentivo à compra e obtenção 

de prêmios que são contra o princípio de anticonsumismo pregado pela Ecologia Profunda. 

Esse incentivo ao consumo e a proposta de um grupo que se junte para acabar com o 

problema da falta de água, o que pressupõe uma separação entre os que se juntarão e os que 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 
699 

 

não, instaura um conflito, um desequilíbrio, o que caracteriza aspectos do regime diurno. 

Nesse sentido, percebemos um diálogo entre aspectos tanto do regime diurno quanto do 

noturno, caracterizando a constituição do regime crepuscular e ao mesmo tempo a formação 

de um imaginário sustentável falho, que não se atém apenas aos valores ambientais, mas que 

ressalva os interesses mercantis. 

A afirmação “marca nº 1” gera no receptor da mensagem uma necessidade de 

consumir aquele produto por ser, supostamente, de maior qualidade e, portanto, mais eficaz, o 

que vai contra o princípio da Ecologia Profunda de viver no essencial, sem buscar padrões de 

vida acima do necessário, ressaltando ainda que necessário é aquilo que é de suma 

importância para a sobrevivência, aquilo que é essencial, o que passa disso é excesso, 

portanto, consumismo. Essa expressão “marca nº 1” juntamente a proposta de preservação 

ambiental, propicia uma maior credibilidade da empresa para o consumidor, o que também 

influencia na constituição de um imaginário coletivo de sustentabilidade contaminado pelos 

valores mercadológicos. 

O excesso de imagens na publicidade e o pouco espaço em branco podem gerar no 

consumidor uma necessidade de acúmulo, de excesso, já que a mesma apresenta em toda sua 

construção diversas imagens que ocupam todo o espaço. A estratégia publicitária de utilização 

de todo o espaço em branco dialoga com a proposta de colecionar copos e consumir os 

produtos, o que contribui para um imaginário social voltado ao acúmulo, já que os regimes de 

imagens são capazes de influenciar na construção do imaginário de um indivíduo ou de uma 

coletividade. Essa estratégia prejudica a preservação ambiental, pois como afirma Boff (2012, 

pag. 21), “o atual modo de produção visando o mais alto nível e acumulação, comporta a 

dominação da natureza e a exploração de todos os seus bens e serviços”, essa realidade dos 

meios de produção e essa necessidade de acúmulo, percebida através do excesso de imagens 

na peça, impedem que o equilíbrio do meio ambiente seja alcançado. 

 
A utilização do regime crepuscular, que é o regime da harmonização e da 

consciência dos dois polos, figura uma estratégia de persuasão do agente da publicidade para 

com o consumidor, uma vez que coloca, em um mesmo jogo de imagens, a harmonia com o 

meio ambiente e o incentivo ao consumo, ao capitalismo, e a priorização da Colgate em 

detrimento das demais marcas. Dessa forma, a empresa se mostraria enquanto defensora do 

meio ambiente, dos recursos naturais, atendendo a uma nova demanda em que o que importa 

é se encaixar em um grupo que pensa no bem comum, ao passo que não deixaria de obter seus 
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lucros, já que a publicidade incentiva não somente o consumo, mas também o seu aumento. 

Portanto a melhor estratégia encontrada pela empresa foi a utilização do regime crepuscular 

de imagens que é o regime que justamente tem consciência das duas polaridades e tenta 

harmonizá-las. 

Assim, é possível perceber que há, por parte da empresa, uma estratégia midiática de 

venda do produto a partir dos jogos de imagens, que permitem tanto pensar em uma 

preservação quanto se voltar para o consumo. Considerando que a empresa se apropria de 

imagens voltadas ao meio ambiente e sua preservação para chamar a atenção do consumidor e 

persuadi-lo, o meio ambiente torna-se um instrumento a serviço do homem. Nota-se que a 

visão capitalista é predominante nessa publicidade e nesse sentido percebemos que não há 

uma ética ambientalista, nos ditames da Ecologia Profunda, que seria de respeitar o meio 

ambiente e seus seres integrantes por possuírem valor em si mesmos. 

A disseminação dos interesses da empresa é feita por meio da mídia, que possui um 

papel de fundamental importância em sociedade, pois é a partir dela que paradigmas são 

instaurados e, também, que ideias de preservação ambiental atreladas a valores econômicos 

são divulgadas. Ou seja, a mídia reforça a ideologia capitalista através de um discurso de 

preservação ambiental. Para Durand: 

 
A enorme produção obsessiva das imagens é contingenciada no domínio do 
distrair. E, entretanto, os difusores das imagens, a mídia, estão onipresentes 
em todos os níveis da representação, da psique do homem ocidental ou 
ocidentalizado. Do berço ao túmulo a imagem esta lá, ditando as intenções 
de produtores anônimos ou ocultos: do despertar pedagógico da criança, nas 
escolhas econômicas, profissionais do adolescente, nas escolhas tipológicas 
de cada um, nos costumes públicos ou privados a imagem midiática está 
presente, ora se apresentado como informação ora ocultando uma ideologia 
de uma propaganda ora se fazendo publicidade sedutora (DURAND, 1998, 
p. 9). 
 

A peça publicitária em questão torna-se incoerente com relação à preservação do 

meio ambiente de fato, o que nos leva a pensar que a apropriação das noções de preservação 

ambiental não está vinculada aos valores ético-ambientais, mas a uma estratégia 

antropocêntrica para aumentar o consumo, pois há uma tendência em se adotar estratégias 

imagético-discursivas com o intuito apenas de atrair consumidores, enquanto que ações que 

de fato preservem a natureza estão longe de serem priorizadas pelas empresas.  

Assim, pode-se dizer que a imagem da sustentabilidade, criada nessa publicidade, 

constitui-se como uma estratégia midiática que tem como foco a venda do produto, deixando 
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as questões ambientais como secundárias. A forma como as imagens são colocadas no 

material analisado e como o discurso é construído reforçam os anseios mercadológicos da 

empresa por geração de lucro e aumento de consumo, através da sedutora promessa de 

preservação ambiental. 

 

5) Considerações finais  

A potencialização da publicidade no imaginário da Colgate realizou-se, neste 

anúncio, por meio do regime crepuscular, pois desenvolveu a dialética do tempo e do espaço: 

colocando em uma mesma mensagem a questão do uso da água, a necessidade de cuidar da 

saúde e o conhecimento de bons produtos; também promove deslocamentos de pontos de 

vista sobre a economia da água; o cuidado com os dentes e o bom senso e vantagens nas 

compras. Procedeu, ainda, à comunicação e descrições vivas por meio de escolha de imagens 

significativas (diurnas e noturnas), uso de cores atraentes (globo terrestre, figuras humanas 

coerentes, objeto sugestivo para a premiação, caixas e recipientes de remédios pertinentes em 

desenhos e cores). 

Ao longo da peça publicitária analisada, foram desenvolvidas as teses de 

racionamento de água e cuidados com os dentes. A mensagem também realizou a conjunção 

da razão com a emoção, privilegiando a potencialização de argumentos sociais imperativos 

(controle da água) e de recursos passionais (uso da cor vermelha) em lugar de se deter em 

argumentos de ordem científica. 

O imaginário, ou seja, o conjunto de imagens que é partilhado por uma sociedade, 

possui algumas peculiaridades, considerando que o que motiva a utilização de determinadas 

figuras e enunciados está relacionado com os anseios da cultura na qual são disseminados. É 

justamente essa motivação que determina uma maior ou menor intensidade de utilização de 

símbolos. 

Na cultura ocidental, em que os discursos ambientais são constantemente 

propagados, a utilização de imagens que remetem a esse tema é paradoxalmente tão 

recorrente quanto à figurativização do capitalismo, configurando-se ainda como de interesse 

da sociedade em geral. 

Diferente do que é preconizado pela mídia na propaganda analisada, que é o incentivo 

ao consumo junto à preservação ambiental, a Ecologia Profunda sugere a mudança de 

paradigmas, mudança de comportamentos sociais, mudança de visão de mundo, mudança de 
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uma ideologia capitalista para uma ideologia ambientalista.   Como afirma Boff, (2012) faz-se 

necessário urgentemente uma transformação da mente, vale dizer, a instauração de um novo 

software mental e uma diferente forma de pensar e de ler a realidade, com a clarividência de 

que os pensamentos que nos colocaram nessa situação, não são os mesmo que podem nos tirar 

dela. 

Nesse sentido, se as empresas se apropriassem desse tema do meio ambiente 

respeitando os valores éticos ambientais, elas poderiam juntamente à mídia auxiliar nessas 

mudanças de paradigmas, bem como influenciar positivamente na construção de um novo 

imaginário social acerca da sustentabilidade, restaurando os seres humanos e os demais seres 

em sua complexidade e alcançando assim um equilíbrio homeostático com relação ao todo. 
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that pass on TV 
 

La mythosphère de la consommation : un regard mythodologique sur la temporalité des 
slogans qui passent à la télévision 
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Resumo 
O que têm a nos dizer os slogans publicitários quando a sua principal força reside no não-
dito? Este texto trabalha com uma ideia, própria dos estudos do imaginário e também dos 
estudos de comunicação e consumo, de que a concretude do não-dito dos slogans se realiza 
em uma dimensão imaginária, simbólica e cultural. Propomos a noção de Mitosfera do 
Consumo como este ambiente multidimensional em que as imagens simbólicas do consumo 
se formam, como os slogans que passam na tevê, e lançamos um olhar mitodológico sobre a 
temporalidade que os atravessa e constitui. A força do slogan se nos mostra assim como chave 
de mistério, de mitos e magias, produto do sentimento de angústia que motiva os processos de 
comunicação e consumo. 
 
Palavras-chave: comunicação e consumo; imaginário; mitodologia; slogan; temporalidade.  
 
Abstract 
What the advertising slogans have to tell us when its main force resides in the unsaid? This 
text works with an idea, from the imaginary studies and also of communication and 
consumption studies, that the concreteness of the unsaid of the slogans takes place in an 
imaginary, symbolic, socioeconomic and cultural dimension. We propose the notion of 
Mythsphere of Consumption as this multidimensional environment in which the symbolic 
images are formed, as the slogans that pass on TV, and we used a mythodological look at its 
constituent temporality. Thereafter, the slogan force shows itself like a key of mistery, of 
myths and spells, product of the feeling of anguish that motivates the communication and 
consumption process. 
 
Key words: communication and consumption; imaginary; mythodology; slogan; temporality. 
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Comunicação, consumo e imaginário: a questão da temporalidade 

Os estudos voltados à interface entre comunicação e consumo têm compreendido o 

consumo como prática cultural relacionada à identidade do sujeito, ator social, figura esta que 

se insere em visada muito mais ampla e complexa do que aquela que simplesmente toma o 

consumo como uma atividade induzida ou provocada nos consumidores modernos 

(BACCEGA, 2014); esses estudos consideram que, no âmbito privado de consumo, os 

comportamentos e os produtos de uma sociedade são recebidos e ampliados a mudanças 

culturais que se destinam a esta mesma sociedade em seu conjunto (ALONSO, 2006; 

BACCEGA, 2014); os estudos de comunicação e consumo têm assim assinalado a relação 

interdependente do consumidor e do receptor, a partir da observação da sua imersão em 

contextos socioeconômicos, nas suas práticas cotidianas, na interação permanente com as 

formações discursivas, imaginárias, sobretudo urbanas, mediáticas e próprias a um sistema 

cuja prevalência será cultural e simbólica (ROCHA, 2000); tem-se compreendido, portanto, 

que há uma função comunicacional do consumo e que ela está diretamente ligada ao 

funcionamento da cultura, às explicações do universo da produção humana, incluindo-se aí a 

arcaica brecha antropológica de que nos fala Morin (1988) acerca da emergência, no sapiens, 

de todo um aparelhamento mitológico mágico mobilizado para enfrentar a morte e, por 

extensão, o tempo, a duração. 

Este aparelhamento mitológico mágico, sendo ele constituído desde a pintura, o rito, a 

sepultura, e desde os desdobramentos da arte, quer dizer, da destreza, da habilidade, da 

precisão, da invenção no saber-fazer – que os predecessores do sapiens já tinham 

desenvolvido nas atividades práticas, e designadamente na caça (MORIN, 1988) –, vem a 

constituir-se num campo que é o das produções próprias do espirito (imagens, símbolos, 

ideias), e que Morin vai chamar de produções noológicas. É por isso que o consumo, ao 

atravessar também essas produções e aproximar-se das questões relativas ao mito e aos 

imaginários, antes de significar a pedra angular de toda uma ideologia nefasta à sociedade, 

pode ser compreendido, ele próprio, como um “processo ativo que implica a construção 

simbólica de uma consciência de identidade coletiva e individual” (BOCOCK, 2003, p. 101); 

um processo pelo qual o sapiens, através de mitos, práticas rituais e magia, procura rejeitar, 

transpor e resolver, individual e coletivamente, a questão da morte e do tempo, como veremos 

neste artigo. 

Tal igual o consumo, e assumindo-se a perspectiva simbólica (do imaginário): 
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Entende-se que o ato comunicacional não se firma puramente em dados 
históricos, sociológicos, culturais; tampouco em pulsões inconscientes. Na 
verdade, esses dois pólos definem a trajetória simbólica, também chamada 
de trajeto antropológico e, ainda, de trajeto do sentido. É o lugar em que as 
imagens simbólicas se formam, definido por Durand como “[...] a incessante 
troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e 
assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e 
social” (1997, p. 41) (BARROS, 2010, p. 129-130). 
 

É neste tipo de jogo mágico, incessante troca que existe ao nível do imaginário, que 

acontece o processo de consumo: exercício permanente do ato comunicacional de 

classificação, ao estilo de um sistema totêmico (ROCHA, 2000), que por sua vez se define 

nos trajetos do sentido ou nos lugares em que as imagens simbólicas se formam. 

Em outras palavras, e seguindo ainda as de Everardo Rocha, tem-se apontado que “a 

viabilidade do edifício do consumo começa pela construção de um sistema simbólico que 

permite a circulação de significados, algo capaz de dar sentido, à esfera da produção” 

(ROCHA, 2000, p. 25). O que sugerimos, aqui, é que esta esfera da produção pode ser vista 

como a mais ampla e constitutiva das esferas do homem, porque abarca e conjuga as suas 

expressões materiais, históricas e noológicas. Tratando de ser o consumo a outra face da 

produção, pois sem produção não há consumo e sem consumo tampouco há produção 

(MARX, 1992; BACCEGA, 2014), o consumo vai se firmar no tecido da própria linguagem, 

do próprio imaginário cultural; no tecido do espaço e do tempo dos media. Como ideias 

potencialmente mágicas, porque essencialmente estéticas (MORIN, 1988), as imagens de 

consumo que aí são produzidas serão também potencialmente mitológicas e, nessa medida, 

associadas aos fenômenos da natureza e do inconsciente (BOECHAT, 2009).  

Ao nível do imaginário e da brecha antropológica de irrupção do subjetivo diante das 

intimações do meio cósmico e social, entendemos que os trajetos de sentido formados a partir 

das imagens de consumo se expressem através dos símbolos e dos arquétipos do inconsciente 

coletivo, de modo que, assim como defende Baccega (2014) acerca da significação do 

produto, que está no consumo, e da significação do signo verbal – ou de qualquer outro signo 

– que está na sua concretização no diálogo social, na interação, entendemos que a significação 

das imagens2 terá nos símbolos a chave para a sua compreensão (BOECHAT, 2009). 

                                                 
2 Barros (2010) propõe demarcar-se um sentido à “imagem”, e por extensão à “imagem simbólica”, como um modo de a 
consciência (re)apresentar objetos que não se apresentam diretamente à sensibilidade. Segundo ela, essa definição, que é a 
dos Estudos do Imaginário, é diferente da definição dos estudos do signo (Peirce), uma vez que estes compreendem a 
imagem como um tipo de ícone que se assemelha quanto à aparência a seu objeto. No sentido dos Estudos do Imaginário, 
podemos entender, ainda, que a palavra não deixa de ser uma imagem, logo a linguagem fundamental da alma. 
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Porquanto nos parece fundamental, quando se trata de investigar as interfaces entre 

comunicação, consumo e imaginário, a noção de imagens simbólicas. 

Valendo-se das teses de Durand, Barros (2010, p. 129) vai dizer que é a partir da 

noção de imagem simbólica que podemos finalmente falar em imaginário como: 

 
[...] Conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o capital 
pensado do Homo sapiens” (DURAND, 1997, p. 18), ou ainda “[...] a 
faculdade da simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e 
seus frutos culturais jorram continuamente desde os cerca de um milhão e 
meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da Terra (DURAND, 
1998, p. 117). 
 

Dada a interrelação comunicação, consumo e imaginário, e considerando o imaginário 

como uma espécie de “reservatório coletivo de imagens no qual o ser humano, individual e 

coletivo, busca soluções” – proposta durandiana bastante próxima da noção de arquétipo em 

Jung3 –, e que este imaginário é “alimentado pelas artes, pela filosofia, pela ciência, pela 

religião”, entendemos com Barros (2010, p. 131) – e junto de autores como Durand, Maffesoli 

e Debray, que por ela mesma são mencionados – que será justamente a Comunicação que 

dinamiza o imaginário, colocando em circulação suas imagens. Será dentro deste circuito 

simbólico comunicação-consumo-imaginário que o homem encontrará na palavra, no sinal, no 

desenho, mas também na fórmula abstrata, no algorítmo, no número, nos bens de conumo, 

etc., o objeto adquirido de uma existência mental e temporal mesmo fora da sua presença, 

procedimento este que, muito embora impressione pela conexão planetária e cultural 

promovida através da comunicação mediática de hoje, em nada impressiona pelo caráter 

mágico aberto pela própria linguagem humana; como explica Morin, 

 
A linguagem já abriu a porta à magia: desde o momento em que toda a coisa 
chama imediatamente ao espírito a palavra que a designa, a palavra chama 
no mesmo instante a imagem mental da coisa que evoca, conferindo-lhe, 
mesmo que esteja ausente, a presença (MORIN, 1988, p. 99). 

 

Segundo Morin, o homem não vai apenas comerciar por meio dos sinais, das palavras, 

das imagens, dos símbolos; mas vai com eles construir (produzir/consumir) uma ligação 

imaginária com o mundo. E é justamente essa ligação, ou melhor dizendo, nesta confusão 

entre as intimações dos seres e das coisas do mundo exterior e as imagens mentais que 

                                                 
3 Para Jung (2011), os arquétipos são fatores formais responsáveis pela organização dos processos psíquicos inconscientes; 
“padrões de comportamento”, cuja carga específica consiste em desenvolver efeitos numinosos que se expressam como 
afetos. 
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invadem este mesmo mundo, que a imaginação simbólica, o mito, o rito e a magia, ora 

associados ao consumo e ao sistema da mídia, vão aparecer com o objetivo (mais ou menos 

explícito) de transpor esta confusão num tipo de reatualização do caos primordial e da 

cosmogonia, isto é, um tipo de reatualização da produção de um sentido do princípio do 

cosmos. 

Podemos considerar que, a partir dos dizeres de Eliade e Morin, o homem é 

contemporâneo da cosmogonia e da antropogonia na medida em que é capaz de organizar, por 

meio de certas disposições ritualísticas de atribuição de sentido ao seu mundo, uma realidade 

imaginária que lhe servirá à construção simbólica de uma consciência individual e coletiva; 

uma “outra” realidade, cuja temporalidade estará ligada à realidade da natureza e dos 

arquétipos; mas também à realidade da arte, da linguagem, do universo representado da moda, 

do design, das embalagens, das peças de campanha publicitária, das roupas e de uma 

infinidade de outros produtos, que pelo consumo ultrapassam os recursos de utilidade a que se 

destinam; esta dupla realidade, ao menos potencial e ritualísticamente, servirá como um tipo 

de aparelho mitológico mágico moderno de projeção –  em grande parte inconsciente –  a uma 

época mítica do princípio, in illo tempore.  

Se cabe à Comunicação perscrutar atividades humanas significativas, incluindo as 

ritualidades e os imaginários sociais, vale lembrar com Eliade que, através do paradoxo do 

rito, todos os rituais se desenvolvem não só num espaço consagrado, ou seja, num espaço 

essencialmente distinto do espaço profano, mas também num tempo sagrado, “naquele 

tempo” (in illo tempore, ab origine), em que o ritual teria sido realizado pela primeira vez por 

um deus, um antepassado ou um herói. Segundo Eliade, não há ritos e atividade humana 

significativa que não possam ser revelados pela função do mito, que provê seus modelos 

exemplares (ELIADE, 1988).  

Já como propõe Barros (2010), mesmo que os mitos que hoje a Comunicação dá à 

partilha não tenham mais a pregnância simbólica dos mitos arcaicos, é de se supor que, na 

mais arcaica e na mais contemporânea relação com o real, a morte, o espaço e o tempo 

continuem a ser coisas sumamente duvidosas para o homem; que o pensamento racional 

continue inseparável do pensamento mitológico, uma vez que a gênese deste primeiro 

pensamento, no tempo histórico, se dá a partir do segundo, e não fora dele (BOECHAT, 

2009). Os mitos, por sua vez, seriam estas estórias simbólicas que se desdobram em imagens 

significativas (imagens simbólicas), tratando das verdades e problemas dos homens de todos 
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os tempos. Para Campbell, existiriam certos problemas psicológicos irredutíveis inerentes à 

própria biologia da espécie humana que permanecem constantes, e que portanto tendem a 

controlar e estruturar os mitos e ritos a seu serviço. Para o mitólogo, apesar de todas as 

diferenças reconhecidas, analisadas e enfatizadas por sociológos e historiadores, “os mitos de 

toda a humanidade são penetrados pelos traços comuns de uma única sinfonia da alma” 

(CAMPBELL, 2002, p. 239).  

Acerca da questão da temporalidade, mitologema que particularmente nos interessa 

neste artigo, temos que, se para o homem arcaico a irreversibilidade dos acontecimentos não 

seria uma evidência, ou se seria um fenômeno a ser abolido através do poder do rito e da 

imitação de gestos primordiais (ELIADE, 1988), para o homem moderno, ainda que tenha 

feito do espaço e do tempo um conceito “fixo” graças à introdução do processo de medir, o 

fenômeno da temporalidade ainda continue essencialmente psíquico e sujeito aos símbolos 

psicológicos, ou seja, sujeito às “imagens arquetípicas” que são espontaneamente 

produzidas/consumidas e que aparecem universalmente em sonhos, em mitos e ritos (JUNG, 

2011). 

Já como sugeriria Morin, a questão da temporalidade estaria irremediavelmente 

localizada no horizonte da “conjunção da ilusão, do excesso, da instabilidade, da incerteza 

entre real e imaginário, da confusão entre subjectivo e objectivo, do erro, da desordem”, 

obrigando-nos a ver “o Homo sapiens como Homo demens” (MORIN, 1988, p. 108-109); 

bem como, por consequência, obrigando-nos “a procurar qualquer ligação consubstancial 

entre o Homo faber e o homem mitológico; entre o pensamento objectivo-técnico-lógico-

empírico e o pensamento subjectivo-fantástico-mítico-mágico” (MORIN, 1988, p. 110). 

Jung também diferenciou dois tipos de pensamento, o direcionado e o da fantasia, 

entendendo que se o primeiro era verbal e lógico, o segundo seria passivo, associativo e 

imagético, ocupando o lugar daquele uma vez esgotado e transformado em relação afetiva e 

simbólica4; o primeiro seria exemplificado pela ciência, o segundo pela mitologia, de modo 

que, por meio da conjunção desses pensamentos, Jung propôs o conceito de  sincronicidade, a 

fim de designar fatos hipotéticos de explicação equivalentes aos fatos de estrutura casuística e 

a fatos ligados ao que ele chamou de “paralelos simbólicos” ou “coincidências significativas”; 

ele compreendeu haver, diante da observação direta e indireta de inúmeros sujeitos de 

experimentação (SE), incluindo pacientes, esquizofrênicos, médiuns etc., que uma 
                                                 
4 Cf. Transformações e símbolos da libido. Jung postulou aí uma camada filogenética no inconsciente presente em cada um 
de nós, que consiste de imagens mitológicas, ou símbolos da libido que apresentariam movimentos típicos. 
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relatividade do tempo e do espaço se mostrava condicionada psiquicamente (JUNG, 2011); 

relatou como certos fenômenos de simultaneidade ou de sincronicidade pareciam estar ligados 

aos arquétipos em determinadas circunstâncias, como nos fenômenos de aparecimento de 

“coincidências” que, de tal modo ligadas significativamente entre si, não poderiam ser 

explicadas satisfatoriamente sem a hipótese do inconsciente coletivo; essas coincidências, em 

que as camadas mais profundas do inconsciente, as imagens primordiais e arcaicas eram 

ativadas e o processo de transformação da personalidade entrava em andamento, revelavam ao 

psicoterapeuta a existência de um fator independente do tempo, uma disposição psíquica 

capaz de eliminar o espaço, como relatado também a partir das experimentações de J. B. 

Rhine com cartas de um baralho; elas eram indicadas por SE, sem a possibilidade de vê-las, 

com efeito do aumento de acertos – ou sem afetar-se o resultado médio obtido – conforme se 

aumentava também a distância espacial entre o experimentador e o SE5. Jung explica que, 

embora não se possa reconhecer qualquer evidência de alguma constelação do arquétipo 

nestes fenômenos de percepção extrassensorial, caracterizados por grupos casuais, tanto os SE 

dessas experimentações quanto os pacientes dos casos de “coincidências significativas” se 

viam diante da “tarefa que atrai a atenção para os processos que se passam no interior do 

sujeito, proporcionando, deste modo, uma possibilidade de o inconsciente se manifestar” 

(JUNG, 2011, p. 34); e junto com ele, a sincronicidade.  

Barros entende que, assim como o illud tempus de Eliade, a sincronicidade de Jung 

implica o tempo absoluto, no qual passado e futuro se amalgamam ao presente; e assim 

abolidas as categorias de espaço e tempo, “tudo se daria a ver de uma só vez”. Barros explica 

que, ao lado de Jung, autores como Mircea Eliade e Gilbert Durand “nos legaram ferramentas 

de análise para trabalhar dentro da classificação conforme a estrutura interna dos mitos” 

(BARROS, 2014, p. 54). E será nessa direção, de ordem epistemológica e nas interfaces entre 

os estudos de comunicação e consumo, comunicação e linguagem, antropologia do consumo e 

estudos do imaginário, que nossa proposta de se estudar a temporalidade dos slogans que 

passam na tevê se encontra fundamentada.  
                                                 
5 A média dos resultados de Rhine era maior do que a probabilidade de acerto. E a probabilidade de um desvio casual era de 
1:250.000. O alto grau de improbabilidade dos resultados de Rhine se verificou ainda pela distância espacial entre o 
experimentador e o SE que chegou a ser aumentada de uns poucos metros até 4.000 léguas, sem afetar a sua nova média; 
igualmente experimentou-se a distância no tempo aumentando-a de alguns minutos até duas semanas de modo que o SE 
adivinhava previamente a carta que iria ser retirada no futuro próximo ou distante (JUNG, 2015). Importa destacar que o fato 
de a distância, em princípio, não ter influência no resultado, nem mesmo o fator tempo (pelo menos na dimensão do futuro), 
“é prova de que o objeto aqui em estudo não pode ser um fenômeno de força ou energia, porque, do contrário, a superação da 
distância [e do tempo] e a difusão no espaço deveriam causar uma diminuição do efeito” (JUNG, 2011, p. 26). O fenômeno 
se mostrava possível, mas não só, graças ao fator afetivo ligado às disposições do sujeito da experimentação; se crente e 
otimista, obtinha-se bons resultados; se cético e resistente, o contrário. 
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Neste artigo, exploraremos alguns fundamentos da Mitodologia na Comunicação 

proposta por Ana Taís Barros, a fim de conhecer os slogans que serão objeto de nossa 

mitocrítica, uma vez agrupados por homologia e segundo seu pertencimento ao que 

entendemos se tratar de um universo mítico temporal; esses slogans se nos mostram assim 

como material empírico para se pensar através da mitanálise, ou seja, através desta formação 

de constelações de imagens simbólicas do consumo, cujo prolongamento em contextos sociais 

é marcadamente simbólico e metafórico, capaz de representar a dinâmica do nosso tema, que 

é justamente um espírito do tempo contemporâneo do consumo das próprias imagens – ou da 

imageria6 mediática, quer se queira considerar os slogans como os “fantasmas e simulacros, 

que simulam a presença em ausência do referente, como um filme de ação, um souvenir ou 

um quadro mostrando a vida de Cristo” (BARROS, 2014, p. 74).  

A sincronicidade, como possibilidade de explicação a um espírito do tempo do 

consumo das próprias imagens de consumo “nos convida a pensar a questão do tempo na 

Comunicação sob um viés oposto ao do aceleramento, sempre tão evidenciado por causa das 

tecnologias que propiciam conexões cada vez mais rápidas” (BARROS, 2010, p. 131). Esta 

noção, no que toca tanto à forma quanto ao conteúdo dos slogans, a maneira como eles 

aparecem, desaparecem e reaparecem nisto que entendemos se tratar de uma Mitosfera do 

Consumo, nos convida ao exercício mitodológico de olhar para a sua temporalidade sem 

perder de vista o seguinte problema: “e se a simultaneidade hoje experienciada por meio da 

Comunicação, que disponibiliza de modo quase instantâneo uma imensurável quantidade de 

informações, comparável ao tudo-dar-se-a-ver da sincronicidade, fosse indício da presença 

desse tempo imóvel?” (BARROS, 2010, p. 131). E se a aceleração do tempo e das 

sincronizações sociais provocada pela grande mídia do nosso tempo, que é a eletricidade 

(BAITELLO JR., 2014), fosse indício de algum tipo de cosmogonia? 

 

A Mitosfera do Consumo 

Antes de adentrarmos nas questões da Mitodologia, ou mais precisamente no exercício 

de um olhar mitodológico sobre a temporalidade dos slogans que passam na TV, queremos 

dialogar, ainda que brevemente, com a noção de Mediosfera apresentada por Malena 
                                                 
6 Conferir a figura da árvore de imagens de Wunenburger (2011) em Barros (2014). Para a autora, ela é útil para se 
compreender com qual nível do imaginário se está trabalhando ou se deseja trabalhar; e é útil para destacar que as imagens 
mediáticas e de consumo se encontram na variação de olhar do receptor a partir destes níveis do imaginário: o imaginal, que 
é o nível das realidades mentais autônomas e mais “profundas”, dos arquétipos e schèmes; o nível do imaginário, 
propriamente dito, constituído por símbolos; e o nível da imageria, plano mais “superficial” das imagens, dos ícones, dos 
simulacros e da fantasmagoria. 
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Contrera, porque esta pesquisadora propõe aí um corte teórico entre imaginário cultural e 

imaginário mediático que nos parece relevante para compreender o que queremos dizer com 

Mitosfera do Consumo.  

Contrera (2010) sugere que esta “separação” entre imaginário cultural e imaginário 

mediático serve para compreender que este último pertenceria a uma esfera própria – a 

Mediosfera –, cuja propriedade implicaria no fato de que os seres da Noosfera – de que fala 

Morin –, seres do campo das produções do espírito (imagens, símbolos, ideias), e 

caracterizados pela contraparte da matéria, a energia, sofrem tratamento de tal modo 

estereotipador nas produções mediáticas, com especial consideração sobre o objeto da 

Publicidade, que a redução simbólica realizada em seu processo de comunicação gera um 

universo que gradativamente se afasta de suas raízes originais de referência, “roubando de 

outros núcleos do imaginário cultural seu poder de centralização dos olhares” (CONTRERA, 

2010, p. 58). 

 O que queremos destacar de algumas das teses dessa autora, já no texto Publicidade e 

Mito, é que os conteúdos atuais da mídia e da publicidade são metáforas capazes de 

representar as questões mais atuais, conquanto se trate de “uma ingenuidade mortal não 

perceber que esses novos ‘textos’ desempenham esse papel de forma muito diferente do que 

os mitos originais o fazem” (1995, p. 82). Para Contrera, a repetição engendrada pela 

publicidade, tipo de passividade voyeurista da idolatria, não serve exatamente aos aspectos 

participativos e integradores dos mitos, dos rituais arcaicos. Ela também entende que a 

publicidade vale-se sempre de certa regularidade cujo objetivo consiste na criação de um 

hábito, “ritual moderno” de posicionamento de uma marca, de um produto, ou de uma 

imagem qualquer junto ao mercado, procedimento este que muitas vezes realiza sem se dar 

conta da responsabilidade do papel social, cultural e simbólico aí envolvido.  

Desta forma, o corte teórico que a autora propõe entre o imaginário cultural e o 

imaginário mediático tende a convergir com as ideias de Slater (2002) quando este trata de 

esclarecer que a suposta “trivialidade” do universo do consumo – em que reconhecemos um 

par indissociável com o sistema da mídia –, esta sua face mistificadora e voltada para a 

exploração, não estaria relacionada à cultura em si, mas aos tipos de poder nela envolvidos, 

tipos estes que em nossa leitura poderiam ser encarnados pela Mediosfera de que fala 

Contrera. 
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Porquanto se temos por dado que esta sociedade de que falamos é a sociedade da 

comunicação e do consumo, tamanha pregnância das mídias e das práticas de consumo na 

textura geral da experiência dos sujeitos e atores sociais, e que seria justamente a 

Comunicação a responsável por dinamizar o imaginário desta sociedade, queremos, com 

relação à Mediosfera, evidenciar sobretudo o ponto em que esta compreende a mútua 

imbricação – e não somente o corte – dos dois imaginários (o mediático e o cultural), 

trabalhando com a hipótese de que a comunicação e o consumo, em sentido amplo e relativo 

às produções materiais e noológicas do homem, dinamizam as próprias condições ecológicas 

e praxísticas completamente novas e através das quais uma sociedade pode, graças ao seu 

sistema cultural, conservar uma “primeira complexidade pré-cultural que é a da sociedade dos 

primatas e que foi desenvolvida pela sociedade dos primeiros hominídeos” (MORIN, 1988, p. 

76 apud CONTRERA, 1996, p. 24). 

Neste artigo, esposamo-nos às teses de que, como os meios de comunicação, o 

consumo também impregna a trama cultural e os imaginários, tendo o processo de consumo e 

de recepção as mesmas características, pois que “o consumo de bens materiais/simbólicos e o 

consumo de bens chamados culturais moram no mesmo sujeito e têm sua referência no 

ambiente socioeconômico e na cultura” (BACCEGA, 2014, p. 33). Poderíamos acrescentar: 

têm sua referência na Mitosfera do Consumo, este ambiente multidimensional do humano, a 

um só tempo interno e externo, subjetivo e objetivo, e que compreende a cultura desde os 

tipos de ligação imaginária que estabelecemos com o mundo, com os objetos, com os outros, 

e com o nosso próprio processo de individuação. 

O que vemos essencialmente ocorrer na Mitosfera do Consumo, com este conjunto 

dinâmico e organizador de espaços mediáticos de imagens simbólicas e utópicas por 

homologia, criadas e criadoras de uma constelação de narrativas do consumo, é “a alocação 

de significados ao mundo da produção, bem como sua distribuição pública”; isto que, “talvez, 

[seja] uma das razões de ser das mensagens veiculadas pela comunicação de massa” 

(ROCHA, 2000, p. 26). Observar a temporalidade evocada por esta constelação de imagens 

simbólicas do consumo, encarnadas nos slogans que passam na tevê, destacando que a palavra 

slogan se remete a Slaugh-Ghairm, que significava na velha Escócia o grito de guerra de um 

clã (REBOUL, 1977), implica observar o grito de um espírito do tempo de uma sociedade dita 

do consumo; um modo de tentar compreender o sujeito consumidor na intrincada rede de 
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relações entre comunicação (as tecnologias que promovem a mediação), o consumo e o 

imaginário. 

Guardadas essas considerações com relação à Mediosfera, e dentro dos objetivos e das 

limitações deste texto, podemos ponderar, como propõe Barros, 

 
De modo amplo e a título de estímulo da reflexão sobre a dimensão do 
imaginário, que, de um lado, temos as tecnologias que promovem, sim, a 
mediação comunicacional, mas também são elementos coercitivos, 
limitadores; de outro, temos as motivações para comunicar (colocar em 
comum), calcadas no terreno arquetipal: o caos é um dos arquétipos 
primeiros, ligado à angústia diante da mudança, da fuga do tempo 
(DURAND, 1997, p. 74). É pela necessidade de dominar o caos, de 
organizá-lo em cosmos, que o homem busca a partilha de informações, 
ideias, conhecimentos (BARROS, 2010, p. 130). 

 

Imagens simbólicas do consumo  

As estórias que passam na TV, incluindo as que são repetidamente contadas nos 

intervalos das programações, acabam alimentando e sendo alimentadas por um ritual de 

recepção e consumo de imagens simbólicas, consteladas, elas próprias, a uma temporalidade 

também rítmica e de renovação periódica.  

Juntas, as peças e campanhas publicitárias instituem uma cultura publicitária, uma 

constelação de imagens simbólicas do consumo, cuja temporalidade é a um só tempo marcada 

e marcária de um imaginário cultural e mediático, a partir do qual se pode depreender, a meio 

caminho das pulsões inconscientes, certos trajetos do sentido.  

Nos trajetos do sentido onde se formam essas constelações de imagens simbólicas do 

consumo, e onde se pode imergir num tempo “outro”, “criado e criador, que a Mídia acaba 

por propor no momento em que estabelece uma pontuação própria – sincronizadora – ao 

impingir um ritmo à vida representada” (CONTRERA, 1996, p. 42), reconhecemos o 

ambiente da Mitosfera do Consumo – posto, ainda, que esta noção visa compreender o 

universo do consumo em sua indissociabilidade com os tipos de produção mágica 

engendrados pelo sistema da mídia; partimos da hipótese de que o universo das produções do 

pensamento fantástico-mítico-mágico e o universo das produções do pensamento técnico-

lógico-empírico se interpenetrem nos ritmos das próprias narrativas simbólicas do consumo, 

bem como nos ritmos das práticas de produção e consumo dessas narrativas, sendo capazes de 

criar ritualidades de comunicação e consumo por meio das quais se pode compreender a 

associação da imagem mítica com rituais.  
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Através da renovação periódica falada, a parte do ritual que examinaremos – o 

Slaugh-Ghairm –, poderia ser a própria parte falada do mito dessas narrativas e rituais de 

consumo. Nesse sentido, os slogans publicitários são emblemáticos da noção que buscamos 

construir de Mitosfera do Consumo, na qual questões relativas ao mito, ao ritual, ao 

imaginário, ao arquétipo, às imagens simbólicas, à sincronicidade e a outros tantos conceitos, 

noções e metáforas são invariavelmente mobilizadas e compreendidas na sua interrelação. 

No entanto, estudar os “gritos de guerra” ou as evocações das imagens simbólicas 

destes slogans, empiricamente, implica um desafio metodológico de se considerar o 

imaginário não só como tema, mas sobretudo como ponto de vista sob o qual se deseja 

compreender um recorte específico no panorama dos fenômenos comunicacionais (BARROS, 

2010). Pois será os Estudos do Imaginário a área de concentração no campo da Comunicação 

a propor o imaginário como um reservatório individual e coletivo, a um só tempo dinâmico e 

organizador de imagens dotadas de profundidade e ligações entre si. Dessa área, advém a 

Mitodologia de Gilbert Durand e mais propriamente a sua versão atualizada ao campo da 

Comunicação proposta por Ana Taís Barros, que é a Mitodologia na Comunicação. 

Este enfoque mitodológico permite uma evidenciação de imagens simbólicas 

particulares a um dado produto comunicacional, que em nosso caso será aquele produto – ou 

corpo empírico – formado a partir da recorrência de temporalidades encontradas nos slogans 

que passam na Rede Globo: um recorte específico que considera que esta emissora de 

televisão costuma ter os maiores índices de audiência no país e portanto certo protagonismo 

na sincronização de um ritmo à vida social representada, ou seja, a vida tal qual se pode 

compreender (também) a partir de seu potencial estético, mágico e mitológico; ritualístico.   

A Mitodologia, debruçada na Mitosfera do Consumo, se nos mostra, assim, capaz de 

reconstruir constelações de imagens simbólicas exemplares das interfaces entre comunicação, 

consumo e imaginário, a partir da identificação de metáforas obsessivas ou mitemas, que são 

as repetições metonímicas de um dado mito diretor dentro de um recorte de pesquisa; desse 

modo, o artigo propõe que cada fragmento (slogan) reflita um todo ou uma cultura publicitária 

e do consumo marcada e marcária de uma temporalidade que se nos mostra paradoxalmente 

obsessiva pelo novo e pela abolição da novidade e da irreversibilidade da “história”; como 

veremos adiante. 

Sob os dois métodos inscritos e articulados neste olhar mitodológico, 

operacionalizaremos com a mitocrítica – para a identificação de homologias em textos da 
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publicidade, sobretudo as homologias entre os slogans que passam na Rede Globo e em 

horário dito “nobre” e consagrado dentro de uma cronologia ou sincronicidade mediática (o 

intervalo da novela das 21h) – e a mitanálise, que deverá ler as ressonâncias do mito diretor 

desses slogans no momento histórico e hegemônico notadamente marcado pelo que Norval 

Baitello Jr. chamou de capilaridade elétrica e eólica das imagens (BAITELLO JR., 2010). 

Contudo, não precisaremos o exato momento em que a mitocrítica passa a exigir a mitanálise, 

limitando-nos, em nossas considerações finais, a ponderar sobre o tipo, ou a amplitude de 

nosso olhar mitodológico que ora realizamos sobre a temporalidade dos slogans que passam 

na TV. 

 

Um olhar mitodológico sobre a temporalidade dos slogans que passam na TV 

As imagens verbais que aqui agrupamos (dentro de uma concepção de imagens 

simbólicas do consumo) se deram ao seu pertencimento a um universo mítico temporal, dada 

a referência imaginária que propõem com relação a um sentido e a uma forma do tempo. 

Antes de apresentá-las, cabe distinguir ao menos dois pressupostos teóricos que se remetem 

aos processos de enunciação (produção), recepção (consumo) e enunciação da recepção destes 

textos à luz da Mitodologia na Comunicação: por um lado, como nos mostra Ana Taís Barros 

ao dizer que os mitos circulam entre os vários níveis constitutivos do ser humano, chamados 

por Durand (1996) de tópica sociocultural, temos que os slogans se endereçariam tanto a um 

primeiro nível fundador, arquetípico, o isso, o inconsciente antropológico; quanto ao ego 

societal, “também chamado de actancial por ser o palco dos atores sociais”; e por fim ao 

superego societal, em que temos “a imagem racionalizada de uma sociedade defendida pelas 

pedagogias, pelas instituições, pelos programas e localizada, a partir do século xx, nos meios 

de Comunicação”. Barros menciona Coelho (1997), com quem concordamos que “o mito 

vitaliza esses três níveis e lhes dá um sentido que se torna um sentido histórico” (BARROS, 

2010, p. 135-136). O segundo pressuposto é o de que os imaginários mediáticos e de 

consumo, além de estarem associados aos já conhecidos merchandising televisos e às 

múltiplas formas de publicização através do cinema, dos telejornais, etc., encontram nos 

intervalos das programações televisivas alguns de seus espaços mais consagrados a uma 

rítmica de consumo cultural; contadas em diversas peças publicitárias e encadeadas umas às 

outras, essas estórias e esses slogans, que podem ser tanto publicitários, quanto políticos e/ou 

ideológicos (REBOUL, 1977), tendem a constelar uma  imagem “única” e simbólica do 
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tempo nos espaços consagrados da casa, do bar, das ruas etc., corrigindo uma possível 

“inadequação da encarnação concreta do símbolo [tempo]” (BARROS, 2010, p. 137).  

Essa imagem “única” do tempo, forma de apreensão sincrônica do seu duplo 

representado na mídia, mas também mitologema7 da temporalidade que se repete de maneira 

uniforme e regular, quer reconheçamos ou não o seu caráter mitológico, nos coloca diante de 

uma profusão de imagens simbólicas, dentre as quais destacaríamos a encarnação 

predominante do arquétipo masculino. Como no mito cosmogônico grego, as imagens 

simbólicas do consumo e do tempo parecem atuar sobre o terreno arquetipal das imagens 

mitológicas de Urano, Crono e Zeus (em polarização ao arquétipo da Grande Mãe em Geia, 

ou posteriormente Reia, matriz original e aspecto estático do inconsciente)8. Movendo-se 

sempre em direção à consciência, “mas se inserindo nas dimensões do espaço e do tempo” 

(BOECHAT, 2009, p. 49), as estórias da publicidade, contadas normalmente em 15, 30 

segundos ou 1 minuto, e chegando a ocupar em média um quarto do tempo da programação 

de uma novela das 21h, e os slogans, às vezes falados ou visualizados em frações muito 

pequenas dentro dessas estórias, devoram-se uns aos outros, porque motivados pela 

competição e pela própria compressão do espaço e do tempo mediáticos. Este mitologema (da 

competição), que está intimamente ligado ao arquétipo do masculino, e portanto nitidamente 

submetido à questão da temporalidade, revela a atitude compulsiva e agressiva de castrações e 

devorações dessas imagens – e dos corpos que se deixam devorar por elas (BAITELLO JR., 

2014); quanto aos mitemas que daí se constelam eles acabam por revelar tanto este temor da 

sucessão temporal presente nas sociedade arcaicas e nas estórias dos deuses, a exemplo da 

cosmogonia de Hesíodo, quanto um esforço mágico e bem contemporâneo que, em alguma 

medida, serve também para tentar abolir periodicamente estas castrações e por consequência o 

“terror da história”, o “tempo profano”; a irreversibilidade dos acontecimentos (ELIADE, 

1988).  

Essas considerações visam permitr que compreendamos a imagem simbólica do tempo 

no universo do consumo em um horizonte muito particular dos processos de comunicação, no 
                                                 
7 No trabalho com esquizofrênicos, no Hospital Burghölzli, próximo a Zurique, Jung descobre, a partir dos delírios, os 
mitologemas, “núcleos de mitos que apontam para uma origem comum, coletiva, desses conteúdos delirantes. Os 
mitologemas irão propiciar a Jung a percepção do inconsciente coletivo”. O delírio, dessa forma, ao contrário do que desejava 
a psiquiatria clássica, não é impenetrável e desprovido de sentido; “desde que se parta de um pressuposto simbólico para 
compreendê-lo” (BOECHAT, 2009, p. 31). 
8 Conferir este mitologema em Brandão (1986) e Boechat (2009). Cabe só retomar que, tal como Urano, que impedia seus 
filhos de nascerem no seio de Geia, tendo sido castrado pelo titã Crono, o filho caçula, Crono passa a devorar seus filhos tão 
logo nasciam, com medo de perder a sua soberania. Mas é o filho mais novo, outra vez, agora Zeus, que se volta contra 
Crono e liberta seus irmãos devorados. Zeus vem a casar-se com Méthis, sua irmã, mas, advertido pelo oráculo de que Méthis 
poderia dar à luz um sucessor seu, Zeus imita seus ancestrais e devora Méthis.  
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que estes efetivamente dizem respeito a uma construção simbólica de uma consciência de 

identidade individual e coletiva. Essa consciência terá forte compromisso com uma certa 

inconsciência dos processos de comunicação e de consumo, posto que atravessa 

irremediavelmente o caos como um dos arquétipos primeiros e ligado à angústia diante da 

mudança; o mundo da velhice, da morte, da decomposição; do tempo. 

Em nosso protocolo de análise, mais ou menos ao estilo exemplificado por Barros, os 

textos analisados ocupam a coluna da esquerda; os mitemas extraídos do texto encontram-se 

agrupados na coluna do meio – e conforme o universo mítico temporal, cuja ação 

predominante consiste em um devorar compulsivo, mas que simultaneamente organiza o 

caos; e na última coluna elencamos os setores da indústria a que essas imagens verbais e 

simbólicas essencialmente pertencem, a fim de mostrar apenas como a questão da 

temporalidade é um tema regular a diferentes setores da produção e do consumo; ou seja, da 

produção disto que, em última instância, constitui os espaços de socialização para o consumo 

e um sistema de classificação que se dá conforme a estrutura interna dos mitos.  

SLOGANS - TV GLOBO UNIVERSO MÍTICO TEMPORAL SETORES DA PRODUÇÃO 
Abril, maio e junho de 2015 devorar e organizar o caos E DO CONSUMO
Claro. É você quem faz o agora. fazer o agora telecomunicação
Aproveite o agora ou nunca do Decolar.com. Você pode. aproveitar o agora turismo e mobilidade
Galaxy S6. O futuro começa agora. começar o futuro agora telecomunicação
É por isso que na Renner tem novidade sempre. ter novidade sempre varejo; vestuário
Essa é a hora de investir num FIAT. hora de investir automóveis
Visa. Onde você quiser estar. estar onde eu  quiser crédito
Sundow. Amor e proteção de sol a sol. amar e proteger de sol a sol higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
E vai começar a sua nova novela das sete. I love  Paraisópolis. começar a minha  nova novela entretenimento
Ninho. O que se nutre na infância dura para sempre. durar para sempre alimentos
[Bradesco celular] Seu banco sempre a mão. ter meu  banco sempre a mão telecomunicação; serviços bancários
[Carrefour]. Ofertas imperdíveis pra você fazer a festa. Corra! correr para fazer a festa varejo; supermercados e hipermercados
Domingo. Fluminense e Corinthians. Futebol na Globo. Aqui é emoção. emocionar-se; domingo entretenimento  

No exemplo que trazemos, os slogans foram agrupados segundo seu pertencimento ao 

universo mítico masculino ou temporal, cuja ação predominante é devorar (fazer o agora, 

aproveitar o agora, começar o futuro, investir agora, começar outra novela, correr para 

fazer a festa, emocionar-se no próximo domingo); todavia, esses mitemas ou metáforas 

obsessivas com relação à temporalidade tratam regularmente de alimentar as 

(re)apresentações de um homem sempre novo e de anima sempre renovada; que ama e 

protege de sol a sol, que tem novidade sempre, que dura para sempre, que tem sempre a mão, 

pela tecnologia da informação, o banco, o acesso à internet e a um mundo de mediações que 

já dissemos se tratarem tanto de elementos coercitivos e limitadores, quanto de motivações 

para comunicar calcadas no terreno arquetipal, e daí ligadas à necessidade de dominar o caos 

e organizá-lo em cosmos.  
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De modo que se temos de um lado a autodevoração das imagens mediáticas decorrente 

do medo de não se fazerem visíveis e significativas, até mesmo um devorar da visão 

submetida a essas imagens, temos de outro o ruminar de soluções que as nossas angústias 

exigem e produzem diante da demasiadamente grande incerteza do tempo e da morte 

(MORIN, 1988). 

O imaginário, seja ele individual ou coletivo, não vai parar assim de trabalhar, 

subterraneamente, para os ultrapassamentos das ideias mais racionais, econômicas ou 

funcionalistas envolvidas, por exemplo, nas intimações desses slogans e dessa imageria 

mediática; movido pela angústia, consequência e resposta a uma incerteza do tempo, ele se 

obriga a compreender a falar o que esses slogans não falam. Em resumo, diz Reboul (1977), 

um enunciado é slogan quando produz algo diferente daquilo que diz. Não por acaso, já no 

campo da etologia humana, Boris Cyrulnik (1999) concluiu que viver no mundo do medo 

obriga a agir (fugir, atacar), ao passo que viver no mundo da angústia obriga a compreender e 

a falar (a organizar o caos do qual o slogan pode ser uma síntese reveladora de sentido). Tanto 

no homem quanto no animal o medo leva ao ato, mas só o homem conhece a angústia que 

obriga à cultura. E é por isso que o imaginário cultural devora também o imaginário mediático 

do medo e fala com ele das próprias angústias que motivam a sua intenção de comunicação. 

Vemos que em imagens como é você quem faz o agora, aproveite o agora ou nunca, o 

futuro começa agora, quando sobrepostas e mobilizadas pelo arquétipo masculino formam 

uma constelação de imagens simbólicas de consumo capazes de deixar pistas de trajetos de 

sentido em que a presença de um arquétipo feminino e de um “tempo absoluto” se 

manifestaria também pela capacidade irruptiva de imaginar e fantasiar este tempo do agora e 

do futuro, amalgamados ao que se nutre na infância e que dura para sempre (Ninho): aspecto 

estático do inconsciente.  

Se para Jung o arquétipo do masculino se inseriria no desenvolvimento da consciência, 

tanto em homens quanto em mulheres, o arquétipo do feminino presidiria o inconsciente (o 

reino das mães), conferindo, assim, à nossa constelação de imagens simbólicas do consumo, 

especial gramatura imaginária do consumidor diante da natureza intrusiva e penetrante deste 

espírito do tempo (Zeitgeist) que as imagens simbólicas do consumo acabam por instaurar 

junto de um imaginário cultural, ou de um espírito burguês no Brasil (BOECHAT, 2009). 

Slogans como É por isso que na Renner tem novidade sempre; Onde você quiser 

estar; Sundow. Amor e proteção de sol a sol; Ninho. O que se nutre na infância dura para 
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sempre; Seu banco sempre a mão, antes de qualificarem, ou melhor, antes de serem 

qualificados dentro de uma noção de consumo como consumismo, contrastam com a 

imobilidade da Grande Mãe, “a senhora atemporal dos oráculos, imutável” (BOECHAT, 

2009, p. 49), de modo que, não por acaso, a palavra sempre é tão recorrente em slogans que 

na verdade visam uma espécie de transcendência do tempo histórico – da novidade, do 

imperdível, do irreversível. Os slogans, quando assim constelados em uma imagem simbólica 

do tempo e do espaço (onde você quiser estar), nos obrigam a perguntar, outra vez, se esta 

temporalidade disponibilizada de modo comparável ao tudo-dar-se-a-ver da sincronicidade 

não seria indício da presença deste tempo imóvel – da cosmogonia – em que reconhecemos 

brotar o arquétipo do feminino no terreno arquetipal e hegemônico do masculino.   

Olivier Reboul, filósofo e estudioso da retórica, ao dedicar toda uma obra ao estudo do 

slogan (publicitário, político e/ou ideológico) entendeu, mais ou menos como Jung, que 

quando o pensamento direcionado e linear se esgota – e por extensão poderíamos dizer o 

pensamento funcionalista, econômico, racional e historicista –, o pensamento dramático, ou 

de regressão do conceito à imagem toma o lugar, como se ocorresse um deslocamento do 

pensamento adulto ao infantil, “transformando a lâmina de barbear em grande apaixonada, a 

gasolina em tigre” (REBOUL, 1977, p. 89); esta ideia, bastante parecida à ideia de 

pensamento circular ou mitológico que ocorreria ao sonhar, ao fantasiar, presente no 

pensamento dereístico das crianças e nas “coincidências significativas”, serve para perceber 

que alguns slogans talvez por isso sejam marcados por um tom categórico que faz reviver em 

nós a voz autoritária e segura dos pais, ou destes arquétipos dos pais do mundo. Segundo 

Reboul, esta força do Slogan está justamente 

 
Em fazer do individuo um homem novo, desvendando-lhe aquilo que 
procurava o tempo todo sem saber disso, formulando de maneira clara e 
evidente as necessidades, as esperanças que ele experimentava sem poder 
dizê-las, fornecendo uma resposta decisiva à questão obscura e angustiante 
de sua vida. (1977, p. 92) 

 

É certo que o slogan opera pela concisão, como fórmula, como máxima; também que 

sua função principal é justificar, mais do que fazer aderir, prender a atenção e resumir: o que 

se nutre na infância dura para sempre; e dura para sempre porque se nutriu na infância. 

Ainda os seus principais procedimentos de persuasão não são difíceis de perceber: os slogans 

são facilmente repetíveis, agradáveis de se serem reproduzidos (REBOUL, 1977). Mas não é 

tarefa simples dizer que a sua eficácia, o seu valor ou a sua força residiriam sobretudo naquilo 
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que ele não diz; ou seja: sua força reside no imaginário, que é portanto quem diz, ou quem 

(re)apresenta à consciência dos sujeitos as imagens simbólicas de consumo que respondem às 

suas vidas; essas imagens, por serem simbólicas, serão daí motivadas e não arbitradas 

(BARROS, 2014). 

 

Considerações finais 

Nós aqui apresentamos apenas um aspecto da manifestação concreta das imagens 

simbólicas do consumo, observando a temporalidade dos slogans que passam na tevê, 

particularmente recolhidos de uma emissora e de um horário localizáveis dentro de uma 

cronologia mediática e consagrada culturalmente; como nos orienta Barros (2010), dado o 

caráter sutil e intátil do imaginário (dentro ainda do que chamamos de Mitosfera do 

Consumo), não poderíamos pretender assegurar um sentido de totalidade a este duplo 

temporal e multifário do slogan. 

De todo modo, entendemos que a utilização da Mitodologia na Comunicação por uma 

pesquisa que busque estudar as imagens simbólicas do consumo, especificamente a partir das 

constelações de frases, expressões, mesmo palavras que podem ser mais ou menos slogans e 

provedoras de mitemas, pode servir a uma compreensão de que os mitos atravessam e 

vitalizam os vários níveis constitutivos do ser humano e da cultura.   

Cabe ainda dizer que para Durand o imaginário vitalizará, enquanto sistema dinâmico, 

os esquemas míticos do masculino, do heróico; das imagens aéreas que, por seu reflexo 

postural exigido, privilegiam as sensações à distância, a visão e a audiofonação, a distinção e 

a liberação das mãos ao combate e ao julgamento; talvez por essa razão, as castrações, mas 

igualmente certos espaços de afetação, negociação de sentido e conflito se intensifiquem com 

os dispositivos móveis e tecnológicos de informação que exigem muito de nossas mãos, de 

nossa visão e audiofonação; também o imaginário, ele atravessará os esquemas místicos das 

imagens de interioridade, de descida e escavação das profundezas do universo feminino, 

trazendo imagens de intimidade, calor, alimento, substância etc. (BARROS, 2010); o 

imaginário irá, portanto, confundir-se com essas imagens e delas tirar alguns de seus 

nutrientes “estáticos”; e por fim Durand dirá que o imaginário se constitui também a partir de 

esquemas dramáticos, das imagens em movimento que se reunem em seus ritmos copulativos, 

possibilitando o equilíbrio das forças masculinas e femininas. Por isso a ideia de constelação 
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de imagens simbólicas e a ideia de ritualidades de consumo/recepção nos parecem 

interessantes para compreender os trajetos do sentido de uma Mitosfera do Consumo. 

É possível inferir, assim, que as imagens simbólicas do consumo, enquanto sínteses 

reveladoras de uma resposta à situação-limite da condição humana, produto de uma angústia 

diante da devoração do tempo que elas próprias passaram a integrar e dinamizar, tenham 

alguma coisa a ver com uma imagem mais universal e de “retorno” às fontes do sagrado e do 

“real”, em que a eternidade, comportamento temporal elástico em relação à psique, se estende 

à possibilidade de se salvar periodicamente do nada e da morte; do terror da história; pois, 

como diz a “imagem dramática”, é você quem faz o agora; onde você quiser estar; de sol a 

sol; para sempre. 

Deslocada da ideia de consumismo e ampliada a partir da ideia de esterótipo enquanto 

economia de sentido, é uma imagem que, assim como Palas Atená que brotou da cabeça de 

Zeus e instalou o equilíbrio no Olimpo, interrompendo os sucessivos devoramentos e 

castrações, faz brotar da mente masculina, hegemônica e iconofágica, que combate e julga, 

uma espécie de feminilidade ou sincronicidade que, no trajeto antropológico, contribui à 

construção simbólica de uma consciência de identidade coletiva e individual. 

Se a publicidade e os slogans publicitários nada têm a dizer sobre isso, ou por não 

poderem, ou por não quererem, é porque que a sua força, no fundo, estará sempre submetida 

ao não-dito, ao imaginário que o produz e que com ele se depara com a necessidade de 

classificar a produção e organizar o caos; o slogan se nos mostra, portanto, como chave de 

mistério, de mitos e magias, passarela simbólica concedida pela angústia diante da concretude 

do tempo da história.  
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Resumo 
Este artigo analisa as permanências do cartaz “Destroy this mad brute” (1917), utilizado 
pelos aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Como muitas propagandas do período, 
este original retratava a Alemanha como o inimigo da civilização, representando-a como 
um símio de proporções exageradas sequestrando uma mulher de feições e trajes clássicos, 
numa aproximação com a deusa Atena – representante da sabedoria e do comportamento 
virginal. O que se busca compreender neste artigo é como esse imaginário acerca deste 
cartaz se expandiu sobre outras ações de comunicação, perscrutando suas constâncias e/ou 
mutações. A base teórica para a análise do corpus são os estudos sobre o imaginário de 
Gilbert Durand aliados à teoria das representações sociais de Serge Moscovici. Como 
resultado, percebe-se a transversalidade do imaginário no tempo, assim como o papel da 
propaganda em sua constituição.  
 
Palavras-chave: Imaginário; representações sociais; Primeira Guerra Mundial; 
propaganda; Destroy this mad brute. 
 
Abstract 
This article analyses the recurrence of the poster "Destroy this mad brute" (1917), used by 
the Allies during World War II. As many advertisements of that period, this particular one 
portrayed Germany as the enemy of civilization, representing the country as an ape of 
exaggerated proportions, kidnapping a woman with classic features and costumes, 
resembling goddess Athena – the representative of wisdom and virginal behaviour. This 
paper seeks to understand how the imaginary related to this poster has extended over other 
communication actions, examining the ways in which the poster has mutate or stuck its 
original features. The theoretical basis for the analysis corpus are Gilbert Durand’s studies 
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on the imaginary combined with the theory of social representations of Serge Moscovici. 
As a result, we see that this imaginary cuts across the times, as well as the role of 
advertising in its constitution. 
 
Keywords: Imaginary; social representations; World War I; advertising; Destroy this mad 
brute. 
 
 
Introdução  
 

 
“Nosso presente nunca está sozinho, os 

fantasmas do passado acompanham nossa 
ignorância” 

Eduardo Neiva Junior 
 

As duas grandes guerras do século XX foram pródigas no uso da propaganda como 

estratégia. A eficiência da propaganda entre os dois períodos de conflito era um axioma, 

como atesta a historiografia do campo da Comunicação, tendo resultados indiscutíveis. 

Então, se falava em “guerra psicológica” e a ação dos propagandistas parecia ser um dos 

mais importantes elementos no caminho para a vitória e a aceitação dos combates. O 

emprego dessa forma de comunicação ajudou a constituir a percepção de e sobre inimigos 

e aliados – bem como fomentou o imaginário da população civil que assistia, pela primeira 

vez, à experiência da guerra pelos veículos massivos.  

Essa compreensão também auxiliou no desenvolvimento de uma “ciência da 

coerção” (SIMPSON, 2015)3, a partir da qual as pesquisas em comunicação puderam 

florescer, sob múltiplas demandas do governo estadunidense, em especial. Era necessário 

estudar a propaganda, buscando formas de aperfeiçoar seus efeitos.  

 
Os programas de guerra psicológica do governo ajudaram a transformar a 
pesquisa em comunicação de massa em um campo acadêmico distinto, 
influenciando fortemente a escolha de líderes e determinando qual dos 
paradigmas científicos da comunicação concorrentes seriam financiados, 
elaborados e incentivados a prosperar. O estado geralmente não 
determinava diretamente o que os cientistas poderiam ou não dizer, mas 
teve influência significativa na seleção de quem iria ser a "autoridade" 
falando no campo  (Idem, ibidem, p.3) 

                                                 
3 Uma boa parte da pesquisa estadunidense sobre comunicação ficou, justamente, conhecida como control 
analysis, pois seu objetivo era controlar os conteúdos da produção em comunicação de massa.  
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O início de toda a confiança nos resultados da propaganda de guerra, contudo, se 

encontra na Primeira Guerra Mundial, sobretudo na ação dos aliados que se opunham à 

expansão da Alemanha. Um dos grandes motes desse período foi o ataque à cidade de 

Louvain, na Bélgica, cometido pelo exército alemão. Diante de um incêndio acidental, os 

alemães acabaram por massacrar a população local, além de destruir uma das mais 

importantes bibliotecas da Europa, mais de dois mil edifícios e deportar 1.500 habitantes 

para a Alemanha. Essa destruição gerou uma produção imagética em cartazes contínua 

durante todo o conflito. Entre essas peças, está o cartaz “Destroy this mad brute”, de 1917, 

feito por Harry R. Hopps, artista estadunidense. Nele aparece a imagem de um símio 

carregando em um dos braços uma clave com a palavra alemã kultur4 e no outro uma 

mulher em posição indefesa. A cena corroborava a ideia de uma América pura e sábia, com 

os mais altos ideais da cultura clássica, contrastando com a irracionalidade alemã.  

É este cartaz e suas reverberações que o presente artigo procura analisar, sob o 

ponto de vista de suas permanências e recorrências no imaginário. Longe de se manter 

como um produto isolado no tempo, essa representação acabou por permear a produção 

imagética em outros suportes comunicacionais ao longo do século XX, e mesmo nessas 

primeiras décadas do século XXI. Como corpus foram selecionadas as seguintes peças: o 

cartaz original, a capa da revista Vogue USA (abril, 2008), com foto de Annie Leibovitz5, 

e cartaz do filme King Kong (1933). As duas últimas obras foram escolhidas pelo 

distanciamento no tempo, pelo impacto na cultura mediática e pela referência clara à 

“Destroy this mad brute”, reforçando a noção de imaginário como uma instância que se 

“traduz num conjunto de imagens com recorrência temporal e transição transcultural” 

(LOPES, 1999, p.61).  

A base teórica para a análise do material listado são os estudos sobre o imaginário 

de Gilbert Durand aliados à teoria das representações sociais de Serge Moscovici, 

sobretudo ao que se refere aos processos de ancoragem e objetivação. Como método, 

optamos pela análise de conteúdo, tal como proposta por Lawrence Bardin, como forma de 
                                                 
4 Nota explicando o que o termo, mais do que significar, representa. Mostrar que sua presença no cartaz tem 
tom de ironia e deboche.  
5 Fotógrafa estadunidense.  
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realizar inferências mais precisas acerca das representações do imaginário em nosso corpus 

de pesquisa. 

 

Propaganda, Guerra e Imaginário  

É importante destacar as diferenças entre a origem do termo propaganda usado pela na 

Igreja Católica durante a Contra-Reforma para o uso corrente, particularmente após a 

Primeira Guerra. A Reforma Protestante e a descoberta de novas terras deixaram explícita 

a necessidade em se estabelecer um novo sistema de governo/gestão das Congregações. 

Assim, em 1622 o Papa Gregório XV criou o Sacred Congretation de Propagande Fide 

(precedido pelo cardinalitial Comissão de propagande fide, criado em 1568 pelo Papa 

Gregório XIII) para, apenas quatro anos depois criar o Colleium Urbanus, um seminário 

dedicado ao treinamento de missionários (BENIGNI, 1911). O propósito era unir Roma 

aos cristãos das terras recém-descobertas no Ocidente a partir da padronização de suas 

atividades. Para tanto, ficou estabelecido um sistema administrativo no qual cada 

departamento ficaria encarregado de um interesse, como a impressão de catecismos, 

criação de seminários, padronização da linguagem (BENIGNI, 1913). A Congregação 

tinha como tarefa diagnosticar as falhas e fraquezas nos trabalhos missionários, instituir 

reformas que impusessem a unidade e uniformidade nas estruturas organizacionais, 

organizar as informações e rever as credenciais (CUNNINGHAN, 2012, p. 15). 

 
Desde o início de sua existência, o objeto da Congregação Propaganda 
Fide foi definitivamente entendido: era o de recuperar fiéis em todas as 
partes do mundo onde o protestantismo tinha sido estabelecido, e o de 
levar a luz da verdadeira fé para terras pagãs. (GUILDAY, 1921, p. 479-
480, tradução nossa).6 
 

As estratégias usadas pela Igreja hoje poderiam ser identificadas com a construção de 

uma identidade de marca institucional diferem, portanto, da propaganda que passamos a 

conhecer na sociedade industrial, particularmente durante a Primeira Grande Guerra, muito 

mais relacionadas com ideologia. Uma etapa importante dessa mudança, no entanto, 

                                                 
6 “From the beginning of its existence, the object of the Congregation  Propaganda Fide was definitely 
understood: it was the regain faithful in all those parts of the world where Protestantism had been established, 
and to bring the light of the true faith to heathen lands.” 
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ocorreu durante a Guerra Civil Americana, quando além da imprensa já estabelecida, 

desenvolveu-se também o correio ferroviário e o telégrafo, “capazes de espalhar notícias 

perigosas em áreas distantes em tempo relativamente curto” (EMERY, 1965, p. 304). Os 

jornais fizeram uso de ilustrações (litogravuras e xilogravuras) e fotografias. As imagens 

além de registrarem a guerra conseguiram capturar o próprio desenvolvimento dos meios 

de comunicação: 

 
O desenvolvimento da imprensa a vapor e do telégrafo na década de 1840 
contribuíram para mudanças no conteúdo dos jornais como tecnologias 
permitiram a reprodução mais rápida da informação. Os meios para 
transportá-los mais rapidamente transformou a notícia da indústria de fato, 
meios de comunicação social como um todo. O uso de gráficos, ilustrações 
e reproduções fotográficas na imprensa popular, em particular, trouxe 
imediatismo para eventos diários que transcendiam as abstrações 
simbólicas de texto sozinho. (BORCHARD, MULLEN; Et al, 2013, 
tradução nossa).7 

 

A Primeira Guerra Mundial foi única várias formas: primeiro conflito mundial, 

primeira em uma sociedade industrial urbana e acompanhada de avanços tecnológicos e 

econômicos e a primeira a ser acompanhada mundialmente pelos meios de comunicação de 

massa. Por sua abrangência e peculiaridade os governantes se dividiam em explicar a 

população a importância da guerra valorizando o nacionalismo, em recrutar soldados e em 

convencer as mulheres a trabalharem fora (DeFLEUR, 1993). Esses objetivos se 

apresentam como mais um momento único da Primeira Guerra, pois também possibilitam 

reconhecer o uso da propaganda “como um fenômeno de massa tal qual viemos a conhecer 

realmente começou na Primeira Guerra”8 (CUNNINGHAN, 2012). Nesse contexto a 

propaganda não apenas se faz necessária como arma de guerra, mas “é uma técnica e uma 

                                                 
7 The development of the steam press and the telegraph in the 1840s contributed to changes in the content of 
newspapers as technologies allowed for the faster reproduction of information. The means to transport it 
more quickly transformed the news industry-indeed, mass media as a whole. The use of graphics, 
illustrations, and photographic reproductions in the popular press in particular brought immediacy to daily 
events that transcended the symbolic abstractions of text alone. 
8 Propaganda, as the mass phenomenon we have come to know it, really began with World War I. 
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condição indispensável para o desenvolvimento do progresso técnico e o estabelecimento 

da civilização tecnológica”9 (ELLUL, 1963, p. 121, tradução nossa). 

Podemos dizer, portanto, que a propaganda faz parte de um sistema de 

comunicação, das mobilizações sociais e da organização da sociedade. Além disso, os 

quatro objetivos de uma propaganda de guerra, definidos por Lasswell (1928) que devem 

ser destacados:  

 

1. mobilizar o ódio contra o inimigo;  

2. preservar a amizade entre os aliados; 

3. preservar a amizade e, se possível, buscar a cooperação dos neutros; 

4. desmoralizar os inimigos. 

 

A propaganda de guerra, portanto, pode ser resumida como a mantenedora da 

amizade entre aliados enquanto prega o ódio e a desmoralização dos inimigos. Assim, 

quanto pior a imagem do inimigo, melhor serão os resultados. O historiador David Welch 

(2015) diz que culpar os inimigos é necessário pois além da guerra ser justificada ainda 

serve para desviar a atenção da sociedade. Mais que isso, a propaganda de guerra ajuda a 

tornar mais claro quem é, ou deveria ser, o inimigo contra quem lutar, forjando um senso 

comum acerca do adversário. É sob esse aspecto que entender a propaganda, de uma forma 

geral, pelas lentes de Serge Moscovici se torna apropriado.  

Apresentada em 1961, na obra Psychanalyse: son image et son public, a Teoria 

das Representações Sociais de Serge Moscovici propõe uma teoria do senso comum, 

sugerindo a existência de um pensamento social resultante das trocas de experiências, 

crenças e informações em nossa vida diária (1961, p. 10-11). Essa proposta tinha como 

objetivo compreender como o contexto influencia o comportamento, as maneiras coletivas 

e ideológicas de pensar e agir, pois Moscovici acreditava que a instabilidade social, 

agitação e ansiedade provocadas pelo pós-guerra poderiam criar representações 

                                                 
9 is a technique and it is also an indispensable condition for the development of technical progress and the 
establishment of a technological civilization. 
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inesperadas, especialmente a partir das informações transmitidas a partir dos meios de 

comunicação, criadas e socializadas pelo senso comum. 

O fenômeno das representações sociais, por sua vez, é característico de uma 

sociedade em contínua mudança — na qual os acontecimentos são tão rápidos que  as 

representações não conseguem se consolidar a ponto de se tornarem uma tradição —, e se 

traduz como uma forma de pensamento social que inclui eventos políticos e culturais, 

informações, experiências, conhecimento e modelos que, depois de assimilados e 

acomodados, circulam na sociedade pela tradição, educação e meios de comunicação, que 

resulta em conhecimento espontâneo, um tipo de senso comum, socialmente construído e 

compartilhado (IBAÑEZ, 1988, p. 33). 

Apesar da semelhança com as representações coletivas de Durkheim, a teoria de 

Moscovici se justifica, segundo seu autor, pelo ritmo da sociedade industrial, na qual as 

informações são impostas pelos meios de comunicação e conversação. Essas informações, 

nem sempre acessíveis a todos, são frequentemente distorcidas. Para Moscovici (1961), 

todo novo conhecimento causa desconforto ao se comparar com a realidade pré-existente. 

A estratégia é torná-lo familiar, relacionando-a a algo já conhecido, organizando nosso 

próprio conhecimento, prevalecendo a memória sobre a tradição. O resultado é a 

combinação e transformação de novas e velhas imagens, hábitos, memórias e cultura que 

refletem e respondem à estrutura social (MOSCOVICI, 2001, p. 21). 

A familiarização pode ocorrer pelos processos de ancoragem (simbólico) e pela 

objetivação (figurativo).  A ancoragem se relaciona com a primeira face da transformação, 

interpretando e assimilando os elementos familiares, classificando-as e nomeando-as, tendo 

como parâmetro o que é aceito socialmente. A objetivação consiste no processo de 

interpretação do não familiar para algo tangível e familiar, materializando o abstrato. 

Também ocorre em duas fases: identificação do aspecto icônico e sua naturalização 

(MOSCOVICI, 2001). O percebido torna-se o concebido.  

Essas etapas transformam o desconhecido em familiar pelo seu lado simbólico e 

figurativo. Enquanto o processo de objetivação influencia a construção da memória, a 

ancoragem promove dinamismo, mantendo-a ativa e (re)criando seus próprios 

limites.Portanto, o conceito de representações sociais que usaremos neste trabalho está 
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relacionado com a construção do senso comum, como informações novas se transformam, 

são apropriadas e aceitas socialmente.  

Compreender ou pelo menos identificar como a sociedade cria suas crenças e 

ideias, independente de sua lógica, era uma das inquietações de Moscovici. Tomaremos 

esse aspecto como nosso ponto de partida ao observar a propaganda da Primeira Guerra, 

representada aqui pelo cartaz “Destroy this mad brute”, tanto no que se relaciona a imagem 

grotesca criada dos alemães quanto ao fato de continuar sendo reproduzida.  

Para Durand o imaginário se caracteriza como um museu “de todas as imagens 

passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas” (1998, p. 6). Esse museu, entretanto, 

é um acontecimento recente, resultado do desenvolvimento das “tecnologias do 

imaginário” (TONIN; AZUBEL, 2014), ou, como preferimos, dos meios de comunicação. 

Durand trata, em duas de suas obras (1997; 1999), dos quatros momentos do 

iconoclasmo ocidental e do paradoxo daí decorrente. Os quatros momentos foram a 

verdade socrática — relacionada com a claridade e diferença — aliada ao monoteísmo 

religioso que proibia imagens (relacionada com o “erro e a falsidade”); São Tómas de 

Aquino e a escolástica medieval, que uniu o racionalismo aristotélico às doutrinas da Igreja 

Romana; Galileu e Descartes e a física moderna para qual a  “razão como o único meio de 

legitimação e acesso à verdade” (DURAND, 1999, p. 13); o empirismo de David Hume e 

Isaac Newton. O paradoxo é o progresso técnico decorrente do iconoclasmo, que 

possibilitou o desenvolvimento das “máquinas do imaginário”, os meios de comunicação 

de massa. 

O desenvolvimento da revolução do vídeo/civilização da imagem (fotografia, 

gravação da imagem, animação, a TV) está direcionado, ainda hoje, ao campo de 

entretenimento e está presente  

 
desde o berço até o túmulo, ditando as intenções de produtores anónimos 
ou ocultos: no despertar pedagógico da criança, nas escolhas económicas e 
profissionais do adolescente, nas escolhas tipológicas (a aparência) de cada 
pessoa, até nos usos e costumes públicos ou privados, às vezes como 
“informação”, às vezes velando a ideologia de uma “propaganda”, e 
noutras escondendo-se atrás de uma “publicidade” sedutora (DURAND, 
1998, p. 33-34). 
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 O autor ressalta ainda que, se por um lado a imagem passou a encontrar seu 

“lugar ao sol”, tendo reconhecida sua importância, por outro lado, sua abundância “paralisa 

qualquer julgamento de valor por parte do consumidor passivo, já que o valor depende de 

uma escolha”, o que o faz nivelar a importância dos discursos presidenciais à receitas de 

cozinha (DURAND, 1997, p. 118). 

O trabalho de propaganda na Primeira Guerra Mundial também pode ser visto sob 

esse ângulo, uma vez que, seguindo a lógica das representações sociais, na busca de 

transformar o desconhecido em familiar, abusou das imagens baseadas em esterótipos ou 

em simplificações imagéticas do inimigo, apelando, justamente, à construção do adversário 

pela via do imaginário.  

Dessa forma, “Destroy this mad brute” é uma peça emblemática da ascensão da 

propaganda não só como elemento de persuasão, mas como construtora do imaginário, 

inserindo a atividade do propagandista num cada vez mais complexo manejo de símbolos. 

Ou, como afirma Bronsilaw Baczko,  

 
As situações conflituais entre poderes concorrentes estimulavam a 
invenção de novas técnicas de combate no domínio do imaginário. Por um 
lado, estas visavam a constituição de uma imagem desvalorizada do 
adversário, procurando em especial invalidar a sua legitimidade; por outro 
lado, exaltavam através de representações engrandecedoras o poder cuja 
causa defendiam e para o qual pretendiam obter o maior número de adesões 
(assim sucedeu, por exemplo, no conflito entre a realeza e o papado [cf. 
Bloch 1924; Lagarde 1934]). A Invenção de novas técnicas, bem como o 
seu refinamento e diferenciação, implicavam a passagem de um simples 
manejo dos imaginários sociais a sua manipulação cada vez mais 
sofisticada e especializada. (BACZKO, 1985, p.300) 
 

 
As imagens de “Destroy this mad brute” 
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Figura 1. Cartaz “Destroy this mad brute”. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-German_sentiment 

 

Elaborado já no penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, “Destroy this mad 

brute” assenta seu simbolismo em duas bases: a ideia de ascendência bárbara dos povos 

germânicos e a utilização anedótica do darwinismo. A primeira busca associar os alemães 

aos hunos, nômades que dominaram a Europa após a queda do Império Romano; a segunda 

é calcada no uso da imagem do monstro simiesco, forma corriqueira, já naquele período, de 

se apropriar das ideias do naturalista inglês Charles Darwin sobre evolução10. Numa 

sociedade em que a máquina tem primazia, a natureza indomável é um inimigo. 

A princípio, pode-se associar a imagem do monstro apenas a uma involução que 

remete à teoria de Darwin. Na verdade, essa é uma construção secundária. Quando 

associado à constelação de imagens da propaganda anti-germânica, “Destroy this mad 

                                                 
10 No começo do século XX, a teoria da evolução das espécies já havia ganhado o imaginário popular de 
forma jocosa, resumida de forma anedótica na ideia de que “o homem veio do macaco”. 
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brute” se insere numa inter-relação que remonta, de fato, ao povo alemão como herdeiro da 

barbaridade huna11. 

Os hunos eram descendentes de tribos nômades ou seminômades da Eurásia, 

provavelmente mongóis. No século IV d.C., essas tribos se mudaram para a parte ocidental 

da Europa, expandindo seus domínios e entrando em conflito permanente com os “donos 

do mundo” naquele período: os romanos. Foi por conta desses conflitos (e daqueles com 

outras tribos) que a identidade huna foi imortalizada como demoníaca. 

 É um pouco difícil determinar quando os hunos começaram a ser identificados 

como um povo maligno, mas é fácil determinar que tal caracterização foi realizada o mais 

rápido possível pelos primeiros historiadores que se dedicaram a escrever sobre esses 

guerreiros. Nesses primeiros relatos, o fato de que os hunos representam uma síntese do 

que os romanos chamavam bárbaros é o que primeiro chama a atenção. O termo “bárbaro” 

foi criado pelos romanos para descrever comunidades que não falavam latim ou povos que 

não haviam recebido educação greco-romana. Em geral, o termo bárbaro foi usado para 

designar aqueles que viviam sem seguir a lei romana, como Francos, Godos, Vândalos e 

Saxões. Nenhuma dessas tribos se auto-intitulava bárbara, no entanto. 

 Uma das razões para a utilização da alcunha para essas comunidades foi a 

necessidade de se opor os bárbaros ao Império Romano – que, por sua vez, representava a 

civilização na antiguidade tardia. Ameaçados em suas fronteiras, a visão que os romanos 

tinham daqueles que os colocavam em perigo não poderia ser positiva (mesmo que suas 

táticas não fossem diferentes das práticas romanas).  

Como potenciais aniquiladores do Império Romano, os hunos deviam ser temidos. 

É óbvio que não podemos ignorar que as histórias mais comuns mostram os hunos como 

extremamente crueis e violentos – o que parece ser uma verdade sobre eles, de acordo com 

a tradição oral e escrita. Mas é importante lembrar que, no momento em que os hunos 

expandiram seu império, havia a necessidade de colocá-los no nível mais baixo da 

civilização como uma forma de proteger a cultura greco-romana (e o próprio Império). 

 Como os hunos não deixaram nenhuma palavra escrita, não temos visão alternativa 

                                                 
11 Exemplos dessa constelação de imagens são os cartazes Hun or home?; Beat back the Hun; The Hun~His 
mark; Keep the Hun out; The Hun is still watching;  Halt the Hun.  
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destes guerreiros nos primeiros escritos, conduzidos principalmente por historiadores 

romanos e gregos. Nestes estudos, o que vemos, de acordo com o historiador austríaco 

renomado Otto John Maenchen-Helfen (1973), é uma série de lugares-comuns sobre os 

hunos, que só servem para fortalecer a oposição entre bárbaros e romanos. Estas obras não 

necessariamente fornecem maior evidência de que os hunos eram o oposto do conceito de 

humanidade e, portanto, reconhecem os hunos apenas como monstros. 

 De acordo com Maenchen-Helfen, os hunos foram demonizados muito cedo, e essa 

ideia impediu a produção de estudos mais sérios sobre sua origem e cultura – como 

resultado, essa postura gerou o que Maenchen-Helfen chama de hunofobia. Não foi à toa 

que Átila (406-453), o mais poderoso e o último dos líderes hunos, acabou por ser 

identificado com o próprio diabo, sendo chamado de flagelo de Deus. 

 Maenchen-Helfen também acrescenta: 

 
Depois dos 400, os medos milenaristas tiveram seu impacto reduzido. Mas, 
por trás dos hunos, o diabo ainda estava à espreita. [...] Os hunos não eram 
um povo como outros povos. Estes ogres diabólicos, vagando sobre as 
planícies desoladas para além das fronteiras da cecumene cristã [...] eram 
filhos de Daemonia imunda. Mesmo após a queda do reino de Átila, os 
povos que se acreditava terem descendentes dos hunos estavam em aliança 
com o diabo. 
[...] 
Para ter certeza, este demonização dos hunos por si só não teria impedido 
os historiadores e escritores latino-eclesiásticos de explorar o passado dos 
hunos e descrevendo-os como Ammianius fez. Mas o cheiro de enxofre e o 
calor das chamas infernais que se desenvolveram os hunos não foram 
propício à investigação histórica. 
(MAENCHEN-HELFEN, 1973, p.5) 

 

Além de demonstrar a forma como os europeus percebiam os hunos no século 4, o 

quadro pintado por Maenchen-Helfen mostra outro ponto que consideramos extremamente 

importante: a sombra de ascendência huna era um certificado de vilania. A associação 

entre alemães e hunos é, de muitas formas, o resultado de uma convicção dessa 

ascendência. Como os hunos expandiram seu império e assentaram sua capital ao lado do 

Danúbio, os povos germânicos teriam tido seu sangue misturado ao do flagelo de Deus. 

Voltando novamente ao tempo da I Guerra Mundial, todos os descendentes dos hunos, 

assim, poderiam ser potencialmente um novo Átila, uma nova ameaça para o mundo 
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civilizado. 

 Os próprios alemães ajudaram a construir sua imagem como descendentes de Átila. 

A mais famosa das ações nesse sentido foi o discurso do Kaiser alemão Wilhelm II, 

realizada em 1900, durante a Rebelião Boxer – que ficou conhecido como o “discurso 

huno”. A Rebelião Boxer foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1899 e 1900 na 

China, como uma revolta contra a dominação do Ocidente e cristianismo.  

Oito países se puseram contra a China nesta revolta: Japão, Alemanha, Reino 

Unido, França, Estados Unidos da América, Itália, Rússia e o império Austro-Húngaro. 

 No discurso, dirigido a tropas alemãs na China, Wilhelm II evocou o passado dos 

hunos, como forma de incentivar os alemães e assustar os chineses.: 

 
Mostrai-vos cristãos, com felicidade duradoura em face dos pagãos! Dê ao 
mundo um exemplo de virilidade e disciplina! ... Qualquer um que cai em 
suas mãos cai para a sua espada! Assim como os hunos sob seu rei Etzel 
criaram para si mesmos mil anos atrás, um nome que os homens ainda 
respeitam, você deve dar o nome do alemão como causa de ser lembrado na 
China por mil anos que nenhum chinês, não importa se seus olhos ser 
cortar ou não, se atrevem a olhar um alemão no rosto. 
 

Esta é considerada a fonte mais confiável para identificar os alemães como hunos 

durante a Primeira Guerra Mundial, associadas própria expansão huna em terras alemãs 

durante a Era da Migração. Como a identidade é sempre um jogo de dupla via, a forma 

como as pessoas nos vêem afeta a maneira como vemos a nós mesmos; e a forma como 

vemos a nós mesmos afeta a forma como as pessoas nos vêem. Se um dos objetivos de 

propaganda de guerra é demonizar o inimigo (como indicado em Técnica de Propaganda 

na Guerra Mundial, de Lasswell), o discurso foi um prato cheio de símbolos para os 

Aliados. E, como dito por Elizabeth Ortel, “Felizmente para os britânicos, a Alemanha lhes 

deu muitas histórias escandalosas para construir a sua propaganda” (2005, p.5). 

Associada às histórias escandalosas, a teoria da evolução das espécies de Charles 

Darwin aparece, na imagem do grande macaco, como uma maneira emblemática de opor 

civilização ao barbarismo. O quepe não deixa dúvidas: trata-se do Kaiser alemão, 

ameaçando a integridade da inocente América, representada pela deusa Atena, portadora de 
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comportamento puro e sábio. A clave segurada pelo animal reforça o darwinismo. A kultur 

alemã é, na verdade, primitiva e um perigo para o mundo evoluído.   

No cartaz, a centralidade do simbolismo está ancorado no monstro, numa 

supremacia de força masculina. Atena, em sua fragilidade induzida, tem nuances contidas, 

suprimidas pela imagem que tem a função de aterrorizar.   

O apelo à imagem bestial não se dá de forma aleatória. A imagem animal quase 

sempre é preservada de ambivalência e consegue encarnar facilmente um esquema binário, 

generalista. Como atesta Durand, “De toda as imagens, com efeito, são as imagens animais 

as mais frequentes e comuns” (1997, p. 69). No caso de “Destroy this mad brute”, o que se 

tem é o mal encarnado no gorila, que representa, associado ao darwinismo, o mais baixo 

grau de evolução humana. Entretanto, também representa um poder ao qual se deve temer.  

 
 

As permanências de “Destroy this mad brute” 

Para analisar as permanências de “Destroy this mad brute”, as imagens escolhidas 

seguiram o critério de representatividade, homogeneidade e relevância para análise de 

conteúdo. As mesmas imagens também se encaixam no que Durand consideraria o museu 

no qual o imaginário é formado. Duas são do filme King Kong, de 1933, o cartaz original e 

um print do filme (imagem bastante reproduzida). A terceira é uma foto para capa da 

revista Vogue produzida pela fotógrafa Anne Leibovitz, com a modelo Gisele Bündchen e 

o jogador de basquete James LeBron. 
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Figura 2. Cartaz de King Kong (1933). Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0024216/ 

 

 
Figura 3. Print de King Kong (1933), mostrando o monstro avançando sobre Nova Iorque. 

Fonte:http://mvfilmsociety.com/2013/10/classic-wednesday-nights-king-kong-1933/ 
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Figura . Capa da Vogue com Gisele Bündchen e James LeBron. 

Fonte:http://watchingthewatchers.org/news/1378/annie-leibovitz-monkeys-around-lebron 
  
King Kong é um filme estadunidense produzido entre as duas Grandes Guerras, 

durante a recessão dos anos 1930. O protagonista é um diretor cinematográfico que, após 

perder seu patrocínio e sua atriz principal, contrata um mendiga como substituta e escolhe 

como locação, à revelia, a Skull Island, ilha de sua propriedade habitada pelo monstro 

legendário Kong. O monstro, um símio gigantesco, se apaixona pela atriz/mendiga. É 

levado para Nova York para se tornar uma atração da Broadway. Assustado com os flashes 

das câmeras, Kong foge levando consigo a atriz. Sobe no Empire State Building mas não 

resiste aos tiros vindos dos aviões de guerra que o atacam e cai, deixando a atriz salva. 

O poster do filme apresenta cinco pontos semelhantes ao cartaz da propaganda: a 

cidade de Nova York ao fundo (1), um grande gorila (2) que segura uma mulher branca 

com a mão direita (3) e um avião na esquerda (4) enquanto solta um berro (5). O avião 

seria o equivalente à clave. A foto do filme apresenta o gorila berrando segurando um  

mulher branca com a cidade de Nova York ao fundo, sem nada na mão esquerda. 

A capa da revista de moda Vogue é de abril de 2008. Nela, o jogador James LeBron 

abraça a modelo Gisele Bündchen que está com um vestido verde e seus cabelos loiros, 

levemente cacheados, semelhante ao do cartaz; LeBron, solta um grande berro ao mesmo 

tempo em que a abraça e quica a bola. As posições na capa são similares ao cartaz. A mão 

que quica a bola na capa é a mesma que segura a clave no cartaz. Apesar da modelo ser 
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alta, é bastante magra, fazendo com que pareça minúscula perto do jogador de basquete. 

Como a imagem do filme, bastante semelhante ao cartaz da guerra, ficou mais conhecida 

que o próprio poster do filme, as críticas que a fotógrafa e a revista receberam — citam o 

filme e analisam apenas voltadas à questões raciais.  

Conhecendo o cartaz, a referência a ele é bastante óbvia. A capa da Vogue fazer 

referência a um cartaz de propaganda de guerra pode parecer estranho se fora de contexto. 

No entanto, considerando-o, a capa fica, no mínimo, interessante.. Se o filme foi lançando 

no período de recessão, logo após a quebra da bolsa de 1929, uma das maiores crises 

econômicas dos EUA, a foto de Leibovitz, de abril de 2008j também se deu durante uma 

conjuntura semelhante ao filme. Esse foi o ano em que estourou a bolha imobiliária nos 

Estados Unidos, dando início a outra crise econômica mundial. É também o ano da 

primeira eleição de Barack Obama como presidente. Enquanto LeBron foi o primeiro 

negro a fazer parte de uma capa da Vogue, Obama viria a ser eleito o primeiro presidente 

negro. Na Vogue, não por acaso, o negro é colocado como o elemento ao mesmo tempo 

protetor e temido. 

É preciso considerar ainda algo recorrente em todas as imagens: a supremacia da 

bestialidade/animalidade, que confere poder a quem está colocado no lugar no monstro. Os 

ângulos — particularmente na capa da Vogue —, reforçam a fragilidade e da figura 

feminina e sua dependência da força irracional, que vem da natureza e, por isso, 

provavelmente destrutivo. 

Cabe lembrar, no entanto, que esse monstro era insensível apenas durante a guerra. 

No filme, Kong sofre uma paixão irracional, impossível e morre incompreendido, 

perseguido enquanto acreditava estar defendendo o objeto de sua irracionalidade. Na capa 

da revista, o ângulo da foto reforça a fragilidade da figura feminina diante do atleta 

LeBron, um herói das quadras que defende a frágil supermodelo. Contradição que não 

redime as referências a animalidade do jogador em quadra, as referências a crise 

“monstro”, ao receio de vitória de Obama. 

Abaixo, elaboramos um gráfico para ilustrar como as peças do museu do imaginário 

podem ser apropriadas na construção de representações sociais a partir da objetivação. Ou 

seja, como esse processo de transformação objetivação pode ser resumido a partir do 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 
 

741 
 

momento em que se materializa algo não-familiar e abstrato em algo familiar e tangível.  

Escolhemos dois momentos, o período da guerra e o da recessão econômica. 

  

Ancoragem Objetivação 

referência 
não 

familiar 

referência 
familiar 

classificação nomeação Translating Naturalizing 

soldados 
alemães  

soldados = 
guerreiros 

bárbaros, 
violentos 

hunos hunos= 
monstros, 

gorilas 

alemães = 
monstros 

destruidores 
alemães = 
inimigos 
violentos 

recessão 
econômica 

recessão = 
situação que  
não evoluiu 

situação sem 
controle, 
desconhecida 

gorilas, 
monstros 

gorilas = 
homem não 

evoluído 

recessão = 
monstro 

descontrolado 

economia = 
problema  

   
 

 

 
Conclusão  
 “O imaginário se traduz num conjunto de imagens, com recorrência temporal e 

trânsito transcultural” (LOPES, 1999, p.61), forjando a construção da realidade por meio 

de símbolos e representações muitas vezes bastante esquematizadas. O esquema, por sua 

vez, “é uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, constitui a factividade e a não-

substantividade geral do imaginário” (DURAND, 1997, p.60). No caso das peças 

analisadas neste artigo, a grande dicotomia do esquema que se apresenta é, de fato, a que se 

dá entre a representação do bem e do mal. O bem, asséptico, se encontra sempre 

representado na imagem do feminino frágil, indefeso frente ao animalesco, à natureza, à 

força que, fora do controle racional, é esmagadora e aterrorizante.  

 É por isso que no filme, Kong é destruído pelas máquinas de voar, espelho da alta 

evolução humana. É por isso também que, já em outro contexto, o jogador LeBron deve ser 

temido enquanto personificação da proteção à frágil modelo, ainda que como uma espécie 

de anti-heroi.  
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 O huno de “Destroy this mad brute” é a personificação maior do mal, mas este mal 

não deixa de aparecer sob outras máscaras em suas reminiscências: o monstro que coloca a 

civilização em perigo pela paixão e o monstro que destroi quem se aproximar do seu objeto 

de desejo (a bola de basquete ou a modelo?). A força sobre-humana se destaca em todas as 

peças, afastando qualquer ideia de anti-barbarismo relacionada aos portadores da referência 

ao símio do primeiro cartaz. O racismo impregna a capa da Vogue, contudo, que o associa 

ao indivíduo negro, comumente visto também como uma força da natureza (mais que o 

indivíduo branco). Mas, nesta última peça, a presa sorri. O imaginário se transforma, mas 

não abandona seu passado. As representações se modificam, mas ainda encontram 

rememorações. E o desconhecido se torna familiar.   
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Um olhar oximorônico da publicidade da “Real Beleza” 
 

An oxymoronic look on the "Real Beauty" advertising 
 

Un regard d'oxymore de la publicité de "La Vraie Beauté" 
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Resumo: Partimos de uma proposta heurística, com base nas das teorias do imaginário, nos 
apropriamos do oximoro, como figura de linguagem, para compreender as antíteses existentes 
nos novos discursos publicitários que propõem um novo padrão de beleza. Argumentamos 
que ao mesmo tempo em que representam uma ruptura de pensamento, reforça e reafirma 
antigos valores. A emergência dos estudos de gênero dentro da publicidade, traz a necessidade 
de refletir sobre os discursos construídos, que instituem valores, ideais e estilos de vida. 
Notamos, a partir de campanhas publicitárias contemporâneas, como a Campanha pela Real 
Beleza, da marca Dove, Unilever, e Doing Things Like a Girl, da marca de absorventes 
femininos Always, traços discursivos de uma ruptura de representação que ao mesmo tempo a 
reitera, configurando uma prática antitética, ou seja, oxímoro (DURAND, 1998).  A partir 
dessas práticas discursivas, identificamos o mito da beleza, que é movimentado pelas antíteses 
trabalhadas dentro da publicidade.  

 
Palavras-chave: imaginário, publicidade, beleza, representação 

 
Abstract: This article starts from a heuristic proposal; based on the imaginary theories, we 
appropriate the oxymoron, as a figure of speech, to understand the existing antitheses in the 
new advertising discourses that propose a new standard of beauty. We argue that while 
representing a disruption from this standards, reinforces and reaffirms old values. The 
emergence of gender studies within the advertising, brings the necessity to reflect on the 
speeches built, establishing values, ideals and lifestyles. We notice that, from contemporary 
advertising campaigns - such as the Campaign for Real Beauty, the from Dove, a Unilever 
brand, and Doing Things Like a Girl, of Always tampons - discursive traces of a 
representation disruption which, at the same time, reiterates, setting up a antithetical practice, 
ie Oxymoron (DURAND, 1998). From these discursive practices, we’ve identified the beauty 
myth, which is moved by the antithesis worked in advertising.  

 
Keywords: imaginary, advertising, beauty, representation 
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O nascimento da beleza 

O conceito de beleza não é algo dado da natureza, ao contrário, é uma construção 

cultural, que muda de acordo com o texto e o contexto social.  Com o intuito de ir um pouco 

mais fundo nas noções de beleza, que hoje estão na superfície do sistema cultural, iremos 

discutir um possível fundo arquetípico que esteja previsto nessas noções. Através de uma 

filosofia heurística do pensamento segundo Durand (2012), pelos preceitos da Teoria Geral do 

Imaginário será possível relacionar o conceito que temos hoje de beleza, com aqueles que 

ainda estão perenes na nossa sociedade, mas que com o tempo se desgastaram. Enfim, 

observar como vem se dando esse percurso de noções para a validação do que é considerado 

belo de acordo com contexto histórico. Dessa forma, será possível compreender como a a 

sociedade e sobretudo o ser humano constrói e por que preconiza determinados valores em 

detrimentos de outros. Ainda, faz-se necessário discutir brevemente as noções de beleza ou o 

que pode ser configurado como belo.  

A beleza e, portanto, toda noção estética, e quando nos referimos à estética estamos 

ligando-a a algo que realmente nos toca nos sensibilizando de alguma forma, ou seja, a 

estética será vista aqui como a oposição a uma espécie de anestesia cultural. Uma vez que, 

tudo que “nos toca” ou o que não nos é indiferente mexe, pois com nossos sentidos e ativa 

nosso corpo para uma relação ou ao menos a vislumbre de uma. Dessa forma, chegamos a 

ideia mediadora central da teoria, Durand (1993) em que o corpo é tido como o instrumento 

matricial de todo o conhecimento simbólico e racional presente no mundo. A discussão acerca 

do corpo será feita com mais profundidade ao longo do trabalho, no entanto, tendo como ideia 

inicial essa primeira noção poder-se-á aferir que se o corpo é a chave para todas as nossas 

construções, pois é a porta sensorial que nos guia no mundo, nada mais compatível seria que 

esse corpo seja hábil para captar todas essas experiências, mas porque ele também necessita 

ser belo? 

Sem dúvida, a necessidade em configurar o que é belo e a beleza faz parte dos 

primórdios de uma concepção de mundo, começando por Afrodite e seu nascimento um tanto 

conflituoso e disjunto.  Essa força divina nasce de um conflito, conforme Brandão (1986) de 

uma separação entre o céu e a terra, no princípio de tudo a terra – Géia- era uma entidade 

fértil que esperava todas as noites por seu amante o céu – Urano-. Dessa união nasceram 

filhos que detestavam o pai, pois esse os mantinha presos a terra com medo de que fosse 
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destronado por eles. Ansiosa por vingança e liberdade Géia pede a seus filhos que a vinguem, 

todos se negam menos o caçula, Crono.  

Em uma noite que Urano se apresentava a Géia ele é surpreendido por Crono que lhe 

corta o pênis, aliviando o sofrimento de sua mãe e tomando o lugar do pai como soberano. O 

pênis ainda fecundo de Urano é lançado ao mar e da espuma que ainda lhe jorrava nasce 

Afrodite. De acordo com Hesíodo (1995) Afrodite presidirá a nova ordem do mundo presente 

na forma como os homens de Deuses procriarão, é dona de inestimável beleza, compartilha da 

natureza primordial do Céu, enquanto força incoercível e coercitiva de acasalamento, e 

compartilha da dissimulada inteligência de Crono, pelo que implicam os jogos amorosos. 

Filha de uma disjunção, Afrodite, mesmo assim, é um somatório de características que 

nasceram e se uniram dessa separação.  Logo, essas ideias opostas e complementares que 

estão presente, podemos assim aferir, na constituição da própria beleza através da Deusa nos 

refletem a uma perspectiva muita característica da forma como interpretamos e construímos a 

realidade do mundo. Neste caso, é feita a proposta de olhar através do oximoro, como figura 

de linguagem, para compreender as antíteses existentes nos novos discursos publicitários que 

propõem um novo padrão de beleza. Uma vez que pela, perspectiva filosófica oxiromônica de 

Durand (1998) em que os argumentamos que ao mesmo tempo em que representam uma 

ruptura de pensamento, reforçam e reafirmam antigos valores, constituindo assim aspectos e 

padrões na nossa cultura que se tornam perenes desde os tempos míticos até a atualidade.  

 

Publicidade: construtora ou redentora de gêneros 

Dentro dos estudos de comunicação, temos com a publicidade, um mecanismo claro 

para entender a cultura. Diferentemente da propaganda, a publicidade é uma forma de 

comunicação que tem como principal característica a persuasão (PIEDRAS, 2009, p. 19). 

Desta forma, é importante compreendê-la fora de uma razão dualista, de forma mais ampla e 

complexa, como propõe Martín-Barbero:  

 
As relações da cultura com a comunicação têm sido frequentemente 
reduzidas ao mero uso instrumental, divulgador e doutrinador. Essa relação 
desconhece a natureza comunicativa da cultura, isto é, a função constitutiva 
que a comunicação desempenha na estrutura do processo cultural, pois as 
culturas vivem enquanto se comunicam umas com as outras e esse 
comunicar-se comporta um denso e arriscado intercâmbio de símbolos e 
sentidos (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 68). 
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Uma das estratégias de convencimento para o consumo que a publicidade se utiliza, é 

através da identificação entre as vidas cotidianas dos consumidores e as marcas e produtos 

oferecidos. A montagem de campanhas e produtos publicitários a partir de aspectos da 

realidade dos consumidores, que discorrem sobre valores e normas instituídos culturalmente, 

nos permite afirmar, desta forma, que a publicidade funciona como divulgadora de ideologias, 

estilos, modelos e imagens para identificação. A partir daí, podemos também concordar com 

Raymond Williams, quando afirma que a publicidade e propaganda também é uma forma de 

produção cultural. 

 
Neste final do século XX, com muitas outras instituições culturais 
dependendo cada vez mais do rendimento ou patrocínio dessa instituição 
específica do mercado, a “propaganda” tornou-se um fenômeno cultural 
bastante novo e, caracteristicamente, estendeu-se a áreas de valores sociais, 
econômicos e explicitamente políticos, como uma nova espécie de 
instituição cultural empresarial (WILLIAMS, 1992, p.53) 

 
Um dos pontos importantes que precisamos destacar dentro do processo de elaboração 

de campanhas publicitárias, é que os seus profissionais trabalham também como mediadores 

ao propor a identificação com modelos e valores capazes de reforçar papéis sociais. Martín-

Barbero destaca que a relação da narração com a identidade é constitutiva. “A identidade 

individual ou coletiva não é algo dado, mas em permanente construção, e se constrói 

narrando-se, tornando-se relato capaz de interpelar os demais e deixar-se interpelar pelos 

relatos dos outros” (2003, p.69). Dentro desse contexto é importante lembrar que as 

identidades são formadas culturalmente, a partir da divisão e entrelaçamento de experiências e 

práticas sociais, entre elas o que é consumido através da publicidade. Tendo essa questão em 

mente, queremos pensar em um público, que é visto como nicho de mercado para a 

publicidade: as mulheres; são elas que, cada vez mais, são bombardeadas com imagens - 

sempre bom lembrar que consumimos muito mais publicidade3 do que produtos - que indicam 

o que é e como é a beleza normativa.  

Podemos assim, começar a refletir sobre a emergência dos estudos de gênero dentro da 

publicidade (ESCOSTEGUY E MASSA, 2008). Acreditamos que os estudos culturais 

assumem papel importante na problematização da categoria de gênero, o que vemos desde a 

                                                 
3 Barthes (2005) explica que o consumo de publicidade se dá se configura como um  gesto publicitário, que por 
sua vez, é todo aquele conteúdo de publicidade que entra em contato conosco através dos meios de comunicação 
de forma involuntária a nós mesmos. Ou seja, as marcas que usamos, os anúncios que vemos na rua em outdoors 
e cartazes são alguns exemplos da “correnteza” que compõe o gesto publicitário. 
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década de 1970 como uma das grandes contribuições dos estudos feministas aos estudos 

culturais e “(...) propiciou novos questionamentos em redor de questões referentes à 

identidade, pois introduziu novas formas variáveis na sua constituição, deixando de ver os 

processos de identidade unicamente através da cultura de classe e sua transmissão geracional” 

(ESCOSTEGUY, 2010, p.41).  

Precisamos começar enfatizando que compreendemos gênero como uma construção 

simbólica, que vai além do determinismo biológico. Para Butler (2010), salientar a identidade 

a partir do sexo biológico é parte de uma prática regulatória, que marca uma norma e suas 

consequentes relações de poder. Essas construções são marcadas pela performatividade, ou 

seja, a construção do gênero e as identidades são geradas através da reiteração dos discursos 

que constroem esses gêneros e os reforçam através da citacionalidade. Como afirma Butler 

(2010, p. 167), “a performatividade não é, assim, um ato singular, pois ela é sempre uma 

reiteração de uma norma ou conjunto de normas. (…) o ato performativo é aquela prática 

discursiva que efetua ou produz aquilo que ela nomeia”. Além disso, Butler pontua que o 

discurso apresenta sempre um imperativo heterossexual, que permite apenas alguns tipos de 

identificação e nega outros, obedecendo uma linguagem falocêntrica.  

Os estudos de mídia desenvolvidos pelos estudos culturais deixam evidente não só a 

diferença de significados entre os gêneros, mas como a desigualdade é produzida nos mais 

diversos produtos midiáticos. Dentro da temática de gênero, algumas autoras identificadas 

com os estudos culturais, mostraram essa desigualdade produzida pela mídia. Christine 

Geraghty (1998), que trabalha o consumo de séries e novelas televisivas, demonstrou que 

muito da ideia sobre o que é ser mulher foi construída dentro do discurso cinematográfico e 

que a representação do que é feminino seria “uma fantasia dominada pelos homens” 

(GERAGHTY, 1998, p.465). Além disso, as identificações geradas através das personagens 

em novelas está ligada à estrutura patriarcal da sociedade. Angela McRobbie (1998), que 

realizou diversas pesquisas sobre construção da ideia de feminino, pontuou que as revistas 

femininas são o meio mais antigo de construção da feminilidade normativa e que, até pouco 

tempo, o discurso apresentado se concentrava em ditar regras sobre como ser bonita para os 

homens, e se tornar “irresistível” exclusivamente para eles, com uma publicidade que 

apresentava a mulher como um ser a disposição de ser “consumida” e que era sempre 

colocada em relação de “subordinação, passividade e disponibilidade sexual” (MCROBBIE, 

1998, p.265) aos homens. 
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Como apontou McRobbie, a publicidade, em especial, têm um papel preponderante na 

construção e reprodução de papéis de gênero e o quanto essas construções tentam se ancorar 

em aspectos biológicos, como se fossem determinantes para o lugar em que ocupam na 

sociedade.  

 
É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 
mas é a forma como essas características são apresentadas ou valorizadas, 
aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o 
que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado 
momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens 
e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, 
mas sim tudo o que socialmente se constitui sobre os sexos. (LOURO, 1997, 
p. 21) 

 
Dessa forma, é possível entender o quanto, principalmente a partir do século XX, a 

popularização dos meios de comunicação de massa e o surgimento das revistas especializadas 

femininas, a preocupação com um padrão perfeito de beleza passa a ser preocupação de 

mulheres de todos os níveis sociais. Assim, um dos mais importantes fatores de construção da 

identidade feminina é a chamada imprensa feminina, com seu conteúdo editorial e 

publicitário.  

 
É ela que vem proporcionando versões da feminilidade, padrões de moda, 
autoestima, autonomia e autenticidade. Foi ela que favoreceu a expansão 
social dos produtos de beleza, contribuindo para fazer da aparência uma 
dimensão essencial da identidade feminina. (SANTAELLA, 2008, p.105.) 

 
Por isso é preciso refletir sobre os discursos construídos, que instituem esses valores, 

ideais e estilos de vida. Da mesma forma que é fácil perceber o normativo, também notamos 

quando há uma quebra nesse discurso. É o que vemos em campanhas publicitárias 

contemporâneas, como a Campanha pela Real Beleza, da marca Dove, Unilever, e Doing 

Things Like a Girl, da marca de absorventes femininos Always mostrando que apresentam 

traços discursivos de uma ruptura de representação.  

 

Campanha pela real beleza 

Tendo salientado como a publicidade faz parte da vida diária das pessoas e se encontra 

como uma ferramenta comunicacional poderosa na circulação e afirmação de estereótipos que 

criam determinados padrões a serem incorporados, literalmente, pela sociedade e, ainda, as 

questões relativas às discussões de gênero, nota-se uma emergência para efetivar mudanças 

discursivas e posturais nas marcas através de suas publicidades. Faz-se necessário levantar 
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outro viés, ou seja, a parte oposta aos argumentos que encontramos vigentes na 

superficialidade do discurso publicitário acerca do que é belo atualmente. Esse movimento 

antitético tem sido visto pelo reposicionamento de marcas ligadas ao segmento de beleza 

como, por exemplo, as marcas citadas a seguir. 

A Dove, marca do grupo Unilever, inovou, em 2004, ao utilizar em sua publicidade 

imagens de consumidoras reais da marca, que fugiam do padrão de beleza vigente. Nas peças, 

os eventuais “defeitos” eram vistos de forma positiva, com um discurso oposto ao que era 

usado, até então, na indústria de beleza e cosméticos. Enquanto a concorrência apresentava 

modelos experimentando os cosméticos que teriam a função de deixar as mulheres ainda mais 

bonitas, Dove apresentava mulheres gordinhas, com sardas, com cabelos grisalhos, com 

cicatrizes aparentes, salientando e criando o conceito da real beleza. A nova configuração da 

beleza feminina foi apresentada na primeira fase da campanha. Mais adiante, os produtos da 

marca eram inseridos no mercado em peças publicitárias estreladas por essas mesmas 

mulheres.  

A campanha, criada pela Ogilvy, gerou um crescimento histórico de 700% nas vendas 

mundiais da marca entre 2004 e 2005 e ganhou diversos prêmios de publicidade nesse mesmo 

período. Em 2013, Dove demarcou a continuidade da campanha e lançou um vídeo em seu 

site, com link para o YouTube, que teve, rapidamente, efeito “viral”. Após realizar uma 

pesquisa em 2011, foi constatado que apenas 4% das mulheres pesquisadas se consideravam 

bonitas. Da mesma forma que em 2004, Dove apresentou um conceito antes de apresentar um 

produto.  

Este discurso da marca Dove reflete a dificuldade de identificação que as mulheres 

sentem em relação à propaganda. A pesquisa Representações das mulheres nas propagandas 

na TV, realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão, revela que, para 56% dos 

entrevistados, homens e mulheres, as propagandas na TV não mostram as brasileiras reais.  

Outras campanhas também trazem a questão do empoderamento e convidam a refletir 

sobre outros estereótipos de gênero. É o caso da campanha da marca de absorventes Always, 

da multinacional P&G, que lançou a campanha Always #likeagirl, questionando o que é, 

afinal, fazer coisas “como uma menina”? Criada pela agência  Leo Burnett de Chicago, 

Toronto e Londres, a campanha traz um vídeo, lançado em janeiro de 2014 durante o 
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Superowl4, já conta com mais de 59 milhões de visualizações no YouTube5 e, da mesma 

forma que Dove, ganhou desdobramentos6.  

O vídeo, de pouco mais de três minutos, mostra entrevistas em que garotos e garotas 

mais velhas são solicitados a correr como uma menina, lutar como uma menina, jogar uma 

bola como uma menina. Os resultados eram representações caricaturadas dos movimentos. Ao 

fazer o mesmo pedido para meninas mais novas, a resposta era de dedicação, com as meninas 

dando o máximo de si, seja correndo no lugar ou saindo pelo set de filmagem. Questionada 

sobre o que significava ‘correr como uma menina’, uma das meninas responde: “correr o mais 

rápido que eu puder”. 

Segundo a empresa7, o conceito negativo da comparação como uma menina só se 

torna um insulto no início da adolescência, entre os 10 e 12 anos, depois que garotas e garotos 

já se cansaram de ouvir que atividades que não são feitas com uma determinada ‘qualidade’ 

são coisa de menina. Assim, o intuito da marca é mostrar que isso pode significar coisas 

incríveis, se deixarmos de usar essa expressão como uma forma de humilhar ou diminuir 

alguém. 

A questão da desconstrução de estereótipos de gênero, como o que se propõem as 

campanhas de Dove e Always, começou a render prêmios especiais. A partir da edição de 

2015, o Grand Prix em Cannes Lions, principal prêmio de publicidade do mundo, começou a 

premiar cases que tratam especificidamente de empoderamento feminino. Mas quando esse 

empoderamento fala de beleza, não apenas a Dove sentiu aumento no faturamento. A marca 

estadunidense American Eagle registrou aumento de cerca de 13% nas vendas ao anunciar 

que não faria mais retoques nas imagens da sua linha de lingerie Aerie. Em 2014, a marca 

anunciou que deixaria de usar o Photoshop em suas campanhas e em suas redes sociais. "Não 

é preciso editar a beleza", falou a presidente Jenifer Foyle8, na ocasião. 

                                                 
4 Super Bowl é um jogo do campeonato da NFL (National Football League), a principal liga de futebol 
americano dos Estados Unidos, que decide o campeão da temporada. Disputada desde 1967, a partir da junção 
das duas principais ligas do desporto no país (NFC e AFC), é o maior evento desportivo e a maior audiência 
televisiva do país, assistido anualmente por milhões de pessoas em todo o mundo. É também um evento que 
apresenta a publicidade mais cara da televisão: patrocinadores desembolsam verdadeiras fortunas para exibirem 
suas propagandas no intervalo.  
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs. Acesso em 14/10/2015. 
6 Disponível em http://www.b9.com.br/59251/advertising/always-continua-campanha-contra-estereotipos-de-
genero-em-unstoppable/. Acesso em 14/10/2015. 
7Disponível em http://www.b9.com.br/50078/advertising/o-que-e-afinal-fazer-coisas-como-uma-menina/. 
Acessado em 14/10/2015. 
8 Disponível em http://mulher.uol.com.br/moda/noticias/redacao/2015/08/04/marca-tem-aumento-de-vendas-
apos-fazer-campanha-com-fotos-sem-retoques.htm. Acesso em 14/10/2015. 
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A beleza e as relações com o corpo 

A partir dessas práticas discursivas, identificamos como uma espécie de padrão de 

beleza é movimentado pelas antíteses trabalhadas dentro da publicidade. Nesse momento é 

possível aferir que algumas características fortes e pungentes de um provável mito de beleza e 

de culto ao corpo se perderam no caminho a superficialidade da aceitação social. No entanto, 

ainda apresentam determinadas características típicas das construções culturais da 

humanidade, começando pela concepção da ideia da bacia semântica Durand (1998). A ideia 

da bacia consiste na eterna atualização e empobrecimento dos mitos vigentes que colocam a 

sociedade dentro de determinados padrões de comportamentos. Nesse modelo os mitos sobem 

e caem acompanhado a humanidade e suas mudanças ao longo do tempo. Mudanças essas que 

quebram paradigmas, que por sua vez se estabelecem se tornam despóticas e são rechaçadas 

por outras ideias que surgem em um fervilhar intenso de novos desejos.  Assim, é o caminho 

dessas histórias e como se fosse uma criança que ouve os outros falando e aprende a falar a 

sociedade vê nesses padrões suas formas de agir. Esse nobre processo que explica o circular 

mitológico de uma sociedade é algo que está presente em todas pequenas estruturas 

circulantes da sociedade, desde as mais profundas até os processos comunicacionais mais 

superficiais que devem atingir o máximo de pessoas em curto tempo, que é o caso da 

publicidade. 

Sendo assim, a sociedade como fonte criadora e propulsora de toda a narrativa densa 

ou não que constitui a cultura e o ethos social reconhecem esse mesmo movimento cíclico de 

mudanças dentro do espectro publicitário. A partir desses enunciados e das marcas, que 

reafirmam o padrão de beleza vigente e outros que fazem o contraponto a essa ideia, 

estimulam as mudanças nas formas em que a sociedade pensa sobre ela própria, ou como 

neste caso, demonstra as pessoas, principalmente as mulheres a aceitem os seus próprios 

corpos como belos.  

Tendo em vista, todos esses movimentos necessários à sociedade e que também são a 

base de todo o pensamento humano que busca compreender onde está inserido, bem como sua 

função no mundo, frente ao tempo torna-se possível identificar uma oposição necessária, 

portanto vendo a situação exposta dessa forma é possível sugerir que a maneira mais 

substancial com que se organizam nossos pensamentos é a relação estabelecida com as 
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antíteses que configuram essas diferentes perspectivas de ver o mundo. Na medida em que, 

contemplamos maneiras opostas não excludentes notamos que a construção de que um 

pensamento ao coexistir com outro reforça e serve como mecanismo para seu oposto, uma vez 

que ao mesmo tempo o reitera, configurando uma prática antitética, ou seja, o oxímoro 

(DURAND, 1998). Assim como o primórdio do que é considerado belo e sua personificação, 

a própria Afrodite sendo esta filha de uma separação caótica, bem como a forma tal 

construímos nossas concepções filosóficas e a emergência das atualizações sociais frente aos 

percursos mitológicos demonstram um determinado padrão intrínseco a nossa capacidade 

construir a narratividade. 

Essa principal característica nada mais é do que a capacidade de unir um somatório de 

oposições e do que parece infértil gerar um novo modelo ou algo que reúna todas as outras 

características deixadas de lado. Ao trabalhar com valores que seguem a regra do oximoro a 

publicidade nada mais que do um reflexo vago de uma ânsia presente no âmago de uma 

sociedade que vislumbra uma atualização de valores no futuro, ou melhor, busca o equilíbrio. 

É como uma balança se é preconizado uma série de valores de um lado, como a magreza, a 

altura, a feminilidade é porque o excesso esconde uma falta de representatividade.  

E, é nesse ponto em que a busca pelo equilíbrio sugere o uso das oposições como meio 

de reafirmação ou até mesmo variabilidade de valores que outrora se tinha como vigentes e 

coesos. Além disso, o equilíbrio é uma das coisas que também se apresenta como uma das 

pulsões mais vitais em todo o sistema simbólico humano. Esse sistema se constitui de todas as 

concepções humanas que são feitas com base nas suas experiências corpóreas. O mundo se 

encontra como um cenário e tudo que vemos nele, não é apenas visto, mas também é 

reproduzido, somatizado, incorporado, abstraído para que tudo isso gere um sentido e uma 

convivência para nós mesmos. Nosso corpo é a ferramenta de conhecimento puramente 

intuitivo em que a imaginação estabelece um proposito acalentador para tudo que acontece 

conosco, criando propósitos de vida. 

 
[...] A imaginação é a força mesma da produção psíquica. Psiquicamente, 
somo criados por nossos devaneios. Criados e limitados por nossos 
devaneios, pois é o devaneio que desenha os últimos confins de nosso 
espírito. A imaginação opera no seu extremo, como uma chama é na região 
da metáfora [...] é o ensaio de uma experiência, quando o devaneio 
transforma formas previamente transformadas, que se deve buscar os 
segredos das energias mutantes. (BACHELHARD, 1994, p. 161) 
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Se todo e qualquer forma de conhecimento está guardado nas sensações e nas 

mediações experimentadas do mundo com nosso corpo, vivemos em um somatório de 

antíteses que devem coexistir para o bem da diversidade do simbolismo. Pois, conforme 

Durand (1993) as imagens simbólicas equilibram-se umas às outras mais ou menos 

pormenorizadamente, mais ou menos globalmente, consoante a coesão das sociedades e 

também consoante o grau de integração dos indivíduos nos grupos.  

Logo, todo esse conhecimento que se encontra numa dimensão mais profunda do ser 

humano vem para a superfície e se manifesta, se reflete nas formas de agir de mais um 

aspecto social que é a publicidade, por exemplo. Vivemos agora um momento pela busca 

desse equilíbrio demonstrado pela sede que a sociedade tem por uma alteração nos padrões 

atuais, no caso do nosso trabalho, os valores de beleza. Acrescentando-se a isso, os processos 

simbólicos são ao mesmo tempo opostos e complementares gerando o oximoro dentro da 

publicidade de produtos de beleza. 

Enfim, acredita-se que dessa forma é possível demonstrar como os processos de 

construção de todos os aspectos simbólicos que possuímos enquanto matrizes desses próprios 

valores, uma vez que temos um corpo exposto a diversas experiências sensoriais demonstram 

a perenidade dessa fórmula antitética na construção e na renovação dos valores sociais.  

Buscamos assim, um equilíbrio de diversas coisas que coexistem e reagem entre si 

diversificando tudo o que se manifesta em sociedade. 

Após, a compreensão de todo o funcionamento filosófico social acerca da formação e 

das emergências dessas mudanças e apropriações de valores opostos dentro da constituição 

sócio cultura, é interesse discutir como a beleza vem sido tratada desde o nascimento dentre 

as espumas de Afrodite, até a atualidade. Umberto Eco (2004) destaca que a beleza nunca foi 

um conceito estático, mas que muda dependendo do período histórico, do país e da cultura em 

que está inserida. Principalmente, beleza, segundo o autor, não é propriedade do objeto, mas 

um conceito subjetivo, e, portanto, cabe ao espectador encontrar formas de contemplá-la.  

A perfeição da beleza, como é possível conhecer por meio da literatura, é 

exacerbadamente valorizada no gênero feminino. Desde o século XVI é possível encontrar 

guias de beleza elaborados para ajudar as mulheres a se apresentarem de modo “agradável aos 

olhos”, o que exemplifica o domínio que a busca por um ideal de beleza exerce sobre aquelas 

do sexo feminino (MARWICK, 2009). 
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Outro ponto importante e que deve ser salientado é a questão de classe: a busca pela 

beleza não diminui as diferenças sociais, pois o acesso e consumo a determinados produtos e 

tratamentos estéticos também pode ser usado como um marcador de classe. Quanto mais 

caros, mais eficazes, mais beleza.  

Lipovetsky (1989) sustenta que a publicidade fomenta a cultura consumista, uma vez 

que a credibilidade dos anúncios é capaz de tirar a liberdade daqueles que a ela aderem, 

buscando a felicidade ilusória, proporcionada pelo consumo. Assim, o consumo produz 

sentido e representa não só competitividade, mas ostentação e ganha força dentro do processo 

de construção de identidade, numa cultura que transita entre o moderno e o pós-moderno, 

mediada pela publicidade, beleza e culto ao corpo. 

 
Ora, nas mídias aquilo que dá suporte às ilusões do eu são, sobretudo, as 
imagens do corpo, do corpo reificado, do corpo fetichizado, modelizado 
como ideal a ser atingido em consonância com o cumprimento da promessa 
de uma felicidade sem máculas. (SANTAELLA, 2004, p.126.) 

 

Santaella enfatiza que as imagens do corpo, “sua boa forma, surgem assim como uma 

espécie de economia psíquica da autoestima e de reforço de poder pessoal”. (SANTAELLA, 

2004, p.126). A autora também salienta que a mídia e a indústria da beleza são aspectos 

estruturantes da prática do culto ao corpo. “Em tal cenário, o papel reservado às indústrias da 

beleza é o de garantir a materialidade da tendência de comportamento que (...) só poderá 

existir se contar com um universo de produtos consumíveis”. (SANTAELLA, 2004, p.126). 

Buscamos ao longo do texto salientar a maneira pela qual os diferentes discursos 

midiáticos movimentam essas antíteses, através das evidências culturais marcantes 

apresentadas pela publicidade.  

 

Conclusão 

Assim, ao final dessa reflexão, esperamos evidenciar que as campanhas de valorização 

da beleza que está sendo chamada de “real” só faz sentido porque está em relação, mesmo que 

em oposição, com o padrão vigente de beleza, que ainda supõe corpos magros, altos, esguios 

ou ligeiramente atléticos. Essa tentativa de desconstrução de um padrão de beleza não perde, 

assim, sua importância, mas é preciso refletir o quanto a sua construção discursiva não reitera 

o que é ainda compreendido – e veiculado em produtos midiáticos de diversas naturezas – 

como padrão de beleza.  
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Dessa forma é possível perceber como os diferentes discursos midiáticos movimentam 

essas antíteses, mesmo que aqui nosso foco tenha sido mais dedicado à publicidade e sua 

capacidade não só de representação, mas de proposição de valores e padrões. Notamos que a 

publicidade acaba, por suas próprias características discursivas, tendo um papel fundamental 

na construção – e tentativa de desconstrução – desses padrões. 

Assim, fizemos esse resgate do percurso histórico de como o conceito de beleza e sua 

relação com os meios de comunicação. Dessa forma, ainda, podemos pensar que os discursos 

sempre se manifestam em linhas contrárias de poder, tentando ocupar a posição de domínio. 

E, isso nada mais do que se configura como uma das formas mais antigas de constituir e se 

apropriar das ideias que configuram a ideia de real em nosso mundo.  

Pelas antíteses buscamos a renovação e o aparecimento do que está em falta como um 

exercício de trocas, sendo assim, notamos que desde que Afrodite nasceu seguimos 

experimentamos o mundo através desse corpo sensorial, que expande o simbólico cria e recria 

e deve se por como belo e eficiente perante suas potências criativas.  
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Resumo 
O presente trabalho relata o resultado da pesquisa bibliográfica com mapeamento de artigos 
publicados em três periódicos brasileiros: Educação e Sociedade; Revista Brasileira de 
Educação da ANPED e Visualidades, revista especializadas do Programa de Pós-graduação 
em Cultura Visual da UFG, com recorte no período de 2000 a 2014. A pesquisa aborda 
apontamentos identificados no mapeamento dos referidos periódicos sobre os temas Mediação 
Educativa e Imaginário na Cultura Visual a partir de reflexões sobre o imaginário construído 
para a Arte Contemporânea.  
 
Palavras-chave: Cultura Visual; Mediação Educativa; Imaginário; Arte Contemporânea. 
 
Abstract 
This paper reports the result of bibliographic research with mapping of articles published in 
three Brazilian magazines: Education and Society; Journal of Education and ANPED 
Visualidades, specialized magazine of the Graduate Program in Visual Culture of UFG , with 
clipping from 2000 to 2014. The research covers notes identified in the mapping of these 
journals on the topics Educational and Imaginary in Mediation Visual culture from reflections 
on the imaginary built for Contemporary Art. 
 
Key words: Visual Culture; Educational Mediation; Imaginary; Contemporary Art. 
 
 
Introdução 

O foco principal da pesquisa em processo versa sobre as práticas educativas de 

mediação cultural relacionadas ao conceito de cultura visual e suas experiências significativas 

na construção de conhecimentos de mundo do indivíduo e o exercício do olhar em meio a 

                                                 
1 paulabarros86@hotmail.com  
2 joaodedeusarte@yahoo.com.br  

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 759 

multiplicidade de conceitos da arte contemporânea. Para tanto, o estudo norteia-se a partir de 

reflexões sobre o imaginário construído pelo público apreciador em exposições, identificando 

as contribuições da ação educativa de mediação cultural desenvolvida por instituições, bem 

como a análise de materiais didáticos e cadernos educativos de exposições para melhor 

compreensão do trabalho em sua etapa final de conclusão da dissertação.  

O presente artigo relata os resultados da pesquisa bibliográfica em três periódicos 

brasileiros: Educação e Sociedade; Revista Brasileira de Educação da ANPED e 

Visualidades, revista especializada do Programa de Pós Graduação em Cultura Visual da 

UFG, com recorte no período de 2000 a 2014. O objetivo principal do levantamento 

bibliográfico foi identificar a produção acadêmica na área de Cultura Visual, Mediação 

Educativa e Imaginário no contexto da Arte Contemporânea, temática central da pesquisa de 

mestrado da autora: MEDIAÇÃO DA CULTURA VISUAL NO CENÁRIO 

CONTEMPORÂNEO: reflexões sobre o imaginário do público apreciador em exposições de 

arte contemporânea. 

 Em análise ao periódico Educação e Sociedade, o qual possui quatro publicações 

anuais registrando um total de 48 (quarenta e oito) números/publicações no recorte de 2000 a 

2014. Durante a pré-seleção com leitura dos índices dos volumes e resumos dos artigos de 

cada publicação, identificou-se 06 (seis) com propostas relacionadas ao tema e subtema da 

pesquisa principal dentre todos os números, conforme Tabela 1.  

Ano  Volume Título Autor(es) 
2014 Nº 127 / 

Vol. 35 
O cinema, a educação e a 

construção de um imaginário 
contemporâneo 

Maria Conceição Francisca Pires / 
Sergio Luiz Pereira da Silva 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Aprendendo nos/dos/com os 
cotidianos a ver/ler/ouvir/sentir o 

mundo 

Inês Barbosa de Oliveira 
 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Imagens e narrativas nos/dos 
murais: dialogando com os sujeitos 

da escola 

Regina Coeli Moura de Macedo 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Pesquisar o cotidiano é criar 
metodologias 

Aldo Victorio Filho 

2003 Nº 85 / 
Vol. 24 

Cultura midiática e educação 
infantil 

Moreira, Alberto da Silva 

2003 Nº 83 / 
Vol. 24 

Adorno, arte e educação: negócio 
da arte como negação 

Fabiano, Luiz Hermenegildo 

Tabela 1 – Mapeamento do Levantamento Bibliográfico do Periódico Educação e Sociedade (2000 a 2014) 
 

Após leitura e análise dos mesmos, verificou-se que 05 (cinco) dos 06 (seis) artigos 

selecionados apresentaram em seu diálogo, conceitos e discussões pertinentes que se 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 760 

relacionam com os conceitos de Cultura Visual e Imaginário na educação, conforme Tabela 2. 

Nota-se que no recorte do período, somente nos anos de 2003, 2007 e 2014 encontrou-se 

produções com objetos aproximados que abordam indiretamente o estudo em questão, 

destacando a produção de 2014 como a mais relevante. 

A
no  

V
olume 

Título Autor(es) 

2014 Nº 127 / 
Vol. 35 

O cinema, a educação e a 
construção de um imaginário 

contemporâneo 

Maria Conceição Francisca Pires / 
Sergio Luiz Pereira da Silva 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Aprendendo nos/dos/com os 
cotidianos a ver/ler/ouvir/sentir o 

mundo 

Inês Barbosa de Oliveira 
 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Imagens e narrativas nos/dos 
murais: dialogando com os sujeitos 

da escola 

Regina Coeli Moura de Macedo 

2007 Nª 98 / 
Vol. 28 

Pesquisar o cotidiano é criar 
metodologias 

Aldo Victorio Filho 

2003 Nº 85 / 
Vol. 24 

Cultura midiática e educação 
infantil 

Moreira, Alberto da Silva 

Tabela 2 – Seleção de artigos do Mapeamento do Periódico Educação e Sociedade (2000 a 2014) 
 

Considerando o mapeamento do periódico Revista Brasileira de Educação da ANPED 

registrando 47 (quarenta e sete) números/publicações e com a leitura dos índices e resumos 

dos artigos na pré-seleção, elencou-se 06 (seis) artigos com propostas relacionadas 

indiretamente ao tema e subtema da pesquisa principal dentre todas as publicações, conforme 

Tabela 3.  

Ano  Volume Título Autor(es) 
2008 Nº 37 / 

Vol. 12 
Arte e metáfora contemporâneas 
para pensar infância e educação. 

Luciana Gruppelli Loponte 

2003 Nº 23 Cultura, cultura e educação Alfredo Veiga Neto 
2003 Nº 23 Intercultura e educação Reinaldo Matias Fleuri  
2003 Nº 23 Estudos culturais, educação e 

pedagogia 
Marisa Vorraber Costa / Rosa Silveira 
/ Rosa Hessel / Luis Henrique Sommer 

2003 Nº 23 Cultura e cotidiano escolar Nilda Alves 
2003 Nº 23 Educação escolar e cultura(s): 

construindo caminhos 
Antonio Flavio Barbosa Moreira e 

Vera Maria Candau 
Tabela 3 – Mapeamento do Levantamento Bibliográfico do Periódico Revista da Educação Brasileira da 
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED (2000 a 2014) 
 

No entanto, apenas 02 (dois) artigos da pré-seleção apresentaram conceitos e diálogos 

relacionados ao tema e subtema em questão, com foco em especial na Cultura Visual, Arte 

Contemporânea e Imaginário na educação, conforme Tabela 4. No período de 2000 a 2014, 

somente nos anos de 2003 e 2008 identificaram-se pesquisas acadêmicas com um foco 
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aproximado deste estudo, apresentando indiretamente as categorias da Arte Contemporânea e 

Imaginário na educação.  

Ano  Volume Título Autor(es) 
2008 Nº 37 / 

Vol. 12 
Arte e metáfora contemporâneas 
para pensar infância e educação. 

Luciana Gruppelli Loponte 

2003 Nº 23 Cultura e cotidiano escolar Nilda Alves 
Tabela 4 – Seleção de artigos do Mapeamento do Periódico Revista da Educação Brasileira da Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED (2000 a 2014) 
 

Por último, o periódico da revista especializada Visualidades do Programa de Pós 

Graduação em Cultura Visual da UFG com 22 (vinte e dois) números/publicações no recorte 

temporal de 2000 a 2014 apresentou na pré-seleção o quantitativo de 38 (trinta e oito) artigos 

ligados ao tema e subtemas relacionados ao foco principal da pesquisa (Tabela 5).  

Ano  Volume Título Autor(es) 
2004 Vol 2, N. 

2 
Híbridos e monstros: arte e cultura 
visual nos anos 40 em São Paulo 

Priscila Rossinetti Rufinoni 

2005 Vol 3, N. 
1 

Entre contingências e experiências 
vividas... Propostas para pensar um 
ensino crítico de artes visuais 

Raimundo Martins 

2005 Vol 3, N. 
2 

De que lado nós estamos? Uma 
experiência na educação de 
adolescentes através da cultura 
visual 

Kelly Christina Mendes Arantes 

2006 Vol 4, N. 
1 e N. 2 

Sobre textos e contextos da cultura 
visual 

Raimundo Martins 

2006 Vol 4, N. 
1 e N. 2 

Porque e como falamos da cultura 
visual? 

Raimundo Martins 

2007 Vol 5, 
N.1 

Aproximação entre linguagem e 
visualidades no cinema 

Acir Dias da Silva 

2007 Vol 5, 
N.1 

Imaginário e representação: alguns 
apontamentos sobre a fotografia no 
processo de criação 

Maristela Salvatori 

2007 Vol 5, N. 
2 

Sensíveis simbioses: interações 
afetivas 

Flávia Amadeu 

2007 Vol 5, N. 
2 

Gestações da arte contemporânea: 
leituras de imagens e 
contextualização do feminino da 
cultura e a criação plástica 

Joedy Luciana Barros Marins Bamonte 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

Considerações sobre o público e o 
acesso às artes visuais no Brasil 

Juliana de Souza Silva 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

Notas sobre paisagem, visão e 
invisão 

Karina Dias 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

Entre textos e imagens: virações de 
um diário de pesquisa 

Leda Guimarães e Wolney Fernandes 
de Oliveira 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

O cinema como mediador na 
educação da cultura visual 

Adriane Camilo Costa Alice Fátima 
Martins 

2008 Vol 6, N. Imagem cinematográfica e artes Marilda Oliveira de Oliveira Aline 
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1 e N. 2 visuais: possibilidades de 
entrecruzamentos no ensino das 
artes visuais 

Nunes da Rosa 

2009 Vol 7, N. 
1 

A autoria artística das histórias em 
quadrinhos (HQs) e seu potencial 
imagético informacional 

Gazy Andraus 

2009 Vol 7, N. 
2 

Implicações da arte contemporânea 
na escola: conflitos e 
estranhamentos de uma cultura do 
belo 

Kelly Bianca Clifford Valença 

2010 Vol 8, N. 
1 

Práticas de sociabilidade na arte 
contemporânea 

Cristina Pratas Cruzeiro 

2010 Vol 8, N. 
1 

Os segredos visíveis da cidade: a 
efemeridade da luz e da sombra na 
linguagem fotográfica 

Raúl Yépez Collantes (Yepo) 

2010 Vol 8, N. 
1 

Novos tempos pedem novas 
narrativas na educação das artes 
visuais 

Roseane Martins Coelho 

2010 Vol 8, N. 
1 

O lugar da aprendizagem narrativas 
de uma experiência de 
representações e percepções 
culturais 

Genilda Alexandria 

2010 Vol 8, N. 
2 

Interseções na arte: a criação 
artística 

Paulo Bernardino 

2010 Vol 8, N. 
2 

Arte Pública: a educação, o 
cotidiano, a reinvenção 

Tamiris Vaz Viviane Diehl 

2010 Vol 8, N. 
2 

A recepção da exposição de Arte 
Incomum e o problema da duração 
dos julgamentos artísticos 

Arley Andriolo 

2010 Vol 8, N. 
2 

O sujeito e a Visualidade: parábolas 
do olhar contemporâneo 

Marcelo Silvio Lopes Regina Krauss 

2011 Vol 9, N. 
2 

Imagem e experiência Beatriz Rocha Lagoa (UFRJ, Brasil) 

2011 Vol 9, N. 
2 

Comunicação, dessubjetivação e 
arte 

Nizia Maria Villaça 

2011 Vol 9, N. 
2 

Formas da apresentação: espaço, 
imagem, invisibilidade 

Hélio Fervenza (UFRGS, Brasil) 

2011 Vol 9, N. 
2 

Arte Contemporânea e Rock, 
algumas relações 

Leonardo Felipe (UFRGS, Brasil) 

2011 Vol 9, N. 
2 

Imagens que devoram: cinema, 
teoria queer e educação em Cultura 
Visual 

Thiago F. Sant’Anna (UFG, Brasil) 

2011 Vol 9, N. 
2 

Imagens no século XXI: panorama, 
perspectivas e prospecções 

Cleomar Rocha (UFG, Brasil) 
Vanderlei Veget Lopes Junior (UFG, 
Brasil) 

2012 Vol 10, 
N. 1 

A cultura visual e o olhar 
antropológico 

Ricardo Campos (LabAV CEMRI-
UAb, Portugal) 

2012 Vol 10, 
N. 1 

Educações da visão: estratégias 
relacionais na cultura visual 

Helene Illeris (University of Agder/ 
Telemark University College, 
Noruega) 

2012 Vol 10, 
N. 1 

O discurso crítico e a Abstração 
Informal: da contradição à revisão 

Almerinda da Silva Lopes (UFES, 
Brasil) 
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de conceitos 
2012 Vol 10, 

N. 1 
Ecos visuais: um olhar 
fenomenológico sobre criações 
artísticas de Picasso 

Sueli Teresinha de Abreu Bernardes 
(UNIUBE, Brasil) 

2012 Vol 10, 
N. 1 

Arquiteturas de (im)possibilidades: 
espaços expositivos de Robert 
Smithson 

Bráulio Romeiro (FAV-UFG, Brasil) 

2012 Vol 10, 
N. 2 

Reconfigurações do olhar: o 
háptico na cultura visual 
contemporânea 

Osmar Gonçalves dos Reis Filho 
(UFC, Brasil) 

2012 Vol 10, 
N. 2 

Conversas alheias: o estranhamento 
como metodologia e recepção 
estética 

Jéssica Becker (UFRGS, Brasil) 

2012 Vol 10, 
N. 2 

SESC Pompeia sensorial: 
experiência na exploração lúdica da 
arquitetura 

Marcelina Gorni (UFG, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 1 

Dilemas éticos do lugar da arte 
contemporânea. Acontecimentos 
solidários de múltiplas vozes 

Luiz Guilherme Vergara (UFF, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

O que os adolescentes produzem de 
imagens? – Cultura visual, 
adolescências e educação 

Anderson Ferrari (UFJF/MG, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

Cultura visual, ensino da arte e 
cotidiano: hibridismos e paradoxos 

Mirela Ribeiro Meira (UFPel/RS, 
Brasil) Ursula Rosa da Silva 
(UFPel/RS, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

Outras leituras e visualidades na 
formação docente em arte 

Ronaldo Alexandre de Oliveira 
(UEL/PR, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

Mapas de interseções na educação 
em visualidades: evento artístico 
como pedagogia 

Belidson Dias (Universidade de 
Brasília/DF, Brasil) Tatiana Fernández 
(Universidade de Brasília/DF, Brasil) 

2014 Vol 12, 
N. 1 

Imagem mágica, viagem fantástica Monica Mansur 

Tabela 5 – Mapeamento do Levantamento Bibliográfico do Periódico Revista Visualidades do Programa de Pós 
Graduação em Cultura Visual da UFG. (2000 a 2014) 
 

A partir da leitura dos artigos da Tabela 5, identificou-se que 14 (quatorze) destes 

apresentam diálogos que se utilizam de aspectos das áreas de análise da pesquisa em questão: 

Cultura Visual, Mediação Educativa e Imaginário no contexto da Arte Contemporânea. O 

recorte do período pesquisado apresentou de 2006 a 2013 discussões relacionadas às áreas, 

evidenciando uma crescente produção acadêmica e aprofundamento de estudos no campo da 

Arte e Educação e suas especificidades, conforme Tabela 6.  

Ano  Volume Título Autor(es) 
2006 Vol 4, N. 

1 e N. 2 
Sobre textos e contextos da cultura 
visual 

Raimundo Martins 

2006 Vol 4, N. 
1 e N. 2 

Porque e como falamos da cultura 
visual? 

Raimundo Martins 

2007 Vol 5, 
N.1 

Imaginário e representação: alguns 
apontamentos sobre a fotografia no 

Maristela Salvatori 
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processo de criação 
2008 Vol 6, N. 

1 e N. 2 
Notas sobre paisagem, visão e 
invisão 

Karina Dias 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

Entre textos e imagens: virações de 
um diário de pesquisa 

Leda Guimarães e Wolney Fernandes 
de Oliveira 

2008 Vol 6, N. 
1 e N. 2 

O cinema como mediador na 
educação da cultura visual 

Adriane Camilo Costa Alice Fátima 
Martins 

2009 Vol 7, N. 
2 

Implicações da arte contemporânea 
na escola: conflitos e 
estranhamentos de uma cultura do 
belo 

Kelly Bianca Clifford Valença 

2010 Vol 8, N. 
1 

Práticas de sociabilidade na arte 
contemporânea 

Cristina Pratas Cruzeiro 

2010 Vol 8, N. 
1 

Novos tempos pedem novas 
narrativas na educação das artes 
visuais 

Roseane Martins Coelho 

2010 Vol 8, N. 
2 

O sujeito e a Visualidade: parábolas 
do olhar contemporâneo 

Marcelo Silvio Lopes Regina Krauss 

2012 Vol 10, 
N. 1 

A cultura visual e o olhar 
antropológico 

Ricardo Campos (LabAV CEMRI-
UAb, Portugal) 

2012 Vol 10, 
N. 2 

Conversas alheias: o estranhamento 
como metodologia e recepção 
estética 

Jéssica Becker (UFRGS, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

Cultura visual, ensino da arte e 
cotidiano: hibridismos e paradoxos 

Mirela Ribeiro Meira (UFPel/RS, 
Brasil) Ursula Rosa da Silva 
(UFPel/RS, Brasil) 

2013 Vol 11, 
N. 2 

Outras leituras e visualidades na 
formação docente em arte 

Ronaldo Alexandre de Oliveira 
(UEL/PR, Brasil) 

Tabela 6 – Seleção de artigos do Mapeamento do Periódico Revista Visualidades do Programa de Pós Graduação 
em Cultura Visual da UFG. (2000 a 2014) 
 

O procedimento metodológico adotado levou em consideração no primeiro momento, 

o mapeamento de artigos que possuíam em seu título e/ou resumo as áreas principais da 

pesquisa em sua construção ou mesmo uma aproximação destas, devido a dificuldade inicial 

de encontrar artigos relacionados pelo tema principal e/ou mesmo subtemas. Posteriormente a 

etapa de leitura, percebeu-se a necessidade de delimitar a quantidade de artigos para seleção e 

análise, pois muitos dos artigos do mapeamento abordavam as áreas apenas citando 

informações e não propondo discussões aprofundadas que contribuíssem para esta pesquisa.  

O foco dos artigos descartados na seleção versava sobre um entendimento ampliado de 

Cultura, Arte Educação, Estudos Culturais e Pedagogia Cultural. Buscou-se no 

aprofundamento das leituras, identificar o tema principal e os subtemas relacionados. Assim, 

alguns artigos que não possuem em seu título as áreas da Cultura Visual, Mediação Educativa, 

Imaginário e Arte Contemporânea, apresentam em seu diálogo aprofundamentos que se 

relacionam diretamente com tais áreas, como a estética do cotidiano e aproximação da relação 
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do público com a arte e o cotidiano; consequentemente o diálogo sobre as imagens simbólicas 

e arte conceitual da contemporaneidade e a necessidade de ações educativas de mediação que 

possibilitem as leituras visuais associadas as experiências cotidianas/a recepção em arte 

contemporânea.  

Na fase do mapeamento, verificou-se também que mesmo com o recente recorte 

temporal de 2000 a 2014, encontraram-se poucos artigos dentre o total de 117 (cento e 

dezessete) números/publicações a respeito das áreas do foco principal pesquisado. No entanto, 

destaca-se conforme as leituras realizadas, que algumas destas áreas são de recente produção 

acadêmica, possuindo ainda poucos estudos. Para maior aprofundamento, abordam-se alguns 

aspectos analisados nos artigos sobre as áreas em questão.  

 

Análise das áreas pesquisadas nos periódicos 

A arte encontra-se presente no cotidiano do indivíduo, sejam nas manifestações de 

cultura popular, músicas, danças, no espaço urbano, pinturas, esculturas, fotografias, dentre 

outras expressões, é preciso conhecer essa linguagem como parte intrínseca da sociedade. No 

contexto contemporâneo, esta linguagem possibilita uma multiplicidade de pontos de vista, 

relações abertas, em processo, que dialogam entre si e exigem uma atitude e um olhar 

investigativos, desveladores que necessitam serem exercitados frequentemente, assim como 

uma participação efetiva do apreciador. 

A relação com o objeto de arte exige percepção sensorial, conhecimento histórico e de 

mundo, referências pessoais e sociais, experiências cotidianas, reflexão, múltiplas 

interpretações, crítica e tantos outros aspectos que, não permitem mais uma análise cartesiana. 

A arte contemporânea ultrapassou as formas tradicionais de representação das artes plásticas, 

traduzindo a fluidificação do suporte da obra. Em suas várias expressões: instalações, 

vídeoinstalações, intervenções, vídeo-arte, arte conceitual, a arte contemporânea exige um 

diálogo com o público, convocando-o a participar do trabalho artístico. 

A cultura visual situa-se no contexto contemporâneo para além das imagens materiais, 

mas que também se relacionam com as visualidades que são fruto da imaginação, como na 

leitura de um texto onde é possível visualizar as cenas narradas pelo autor, ou seja, criam-se 

imagens mentais. Tais imagens simbólicas resultam da experiência própria do indivíduo na 

sociedade, para além do campo da visão, levando em consideração também as expressões 

sensíveis no contato com o cotidiano.  
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Este entendimento inicial parte de algumas reflexões sobre os artigos selecionados 

pelo mapeamento. Identificou-se no discurso de alguns autores, elementos essenciais para a 

compreensão da temática principal desta pesquisa. Os artigos selecionados do periódico 

Educação e Sociedade dialogam entre si a respeito de processos cotidianos de aprendizagens 

produzidos pelos diferentes modos de inserção dos sujeitos no cotidiano; bem como a 

influência do fluxo contínuo de imagens da mídia e da sociedade que se forma no pensamento 

como objeto da imaginação simbólica associadas as imagens materializadas da cultura e como 

o cinema interfere na construção de imaginários sociais coletivos a partir das narrativas da 

cultura visual.  

Os 05 (cinco) artigos deste periódico possuem relação indireta no que tange o foco da 

pesquisa sobre Cultura Visual e a necessidade de práticas educativas de mediação cultural que 

possibilitem a aproximação deste conceito no âmbito educativo no contexto da arte 

contemporânea. O procedimento metodológico empregado pelos autores nos artigos aborda a 

pesquisa qualitativa com uso de entrevistas e questionários semiestruturados para então 

apresentar as reflexões acerca do propósito da pesquisa. Nota-se no recorte temporal do 

mapeamento do periódico Educação e Sociedade, assim como no periódico Revista Brasileira 

de Educação da ANPED, que as pesquisas acadêmicas nas áreas de Cultura Visual, Mediação 

Educativa e Imaginário no contexto da Arte Contemporânea não tiveram grande abrangência 

de estudos nesse período de 2000 a 2014.  

Os periódicos do campo da Educação não apresentaram um grande número de 

publicações referente às áreas relacionadas à Arte Educação e Imaginário. O mapeamento da 

Revista da Educação Brasileira da ANPED registrou 06 (seis) artigos relacionados, mas que 

na fase da leitura, reduziu-se para 02 (dois). Os demais artigos não selecionados apresentavam 

discussões amplas sobre Cultura, não atendendo a especificidade da pesquisa principal.  

Os 02 (dois) artigos selecionados apresentam pesquisas qualitativas sobre a 

experiência do cotidiano para a apreciação da arte contemporânea no espaço escolar, 

considerando a influência da experiência individual e coletiva para a construção do 

imaginário social e a relação de apreciação com a obra de arte contemporânea. A experiência 

com o mundo torna-se significativa para a apreciação do trabalho de arte contemporânea. Há 

diversos canais de acesso a obra de arte que vão além de instrumentais teóricos, que 

perpassam pelo campo das sensações e vivências particulares.  
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Durante a análise do periódico Visualidades, identificou-se na etapa do mapeamento 

um grande número de artigos diretamente relacionados as áreas principais desta pesquisa. A 

fase de leitura demandou grande atenção para as especificidades do trabalho, para então 

selecionar uma quantidade de artigos que estivessem ligados ao tema principal. Assim, com 

foco nas áreas de Cultura Visual, Mediação Educativa e Imaginário no contexto da Arte 

Contemporânea percebeu-se que grande parte dos artigos também adotaram como abordagem 

metodológica a pesquisa qualitativa com utilização de método etnográfico, questionários 

semiestruturados, entrevistas e observação participante. 

 Identificou-se na proposta dos 14 (quatorze) artigos selecionados que o diálogo com a 

vida é, portanto, condição de possibilidade para o desenvolvimento de práticas educativas 

relacionadas ao imaginário na arte contemporânea que resulta de complexos processos que 

entretecem conhecimentos, imaginário simbólico, emoções, vivências, vozes sociais, história, 

etc. E que toda obra de arte é obra somente na medida em que é continuamente recriada pelo 

indivíduo apreciador, por aquele que com a obra de arte dialoga e estabelece relações 

estéticas, relações sensíveis, atentas à polissemia da vida e às possibilidades de sua 

reinvenção. 

Considerando as leituras, percebe-se que o atual contexto da Arte orienta para a 

interação do indivíduo com o objeto de arte. A relação obra-apreciador passa a apresentar 

diversos canais de recepção. O olhar contemplativo assume um caráter de olhar curioso, 

instigador, perceptivo, crítico e participativo do trabalho de arte, promovido pelas primeiras 

manifestações na Arte no estilo considerado contemporâneo ou arte contemporânea. 

A partir do século XX, a Arte ampliou seu espectro de ação sensorial, em especial as 

artes visuais que integraram outros sentidos para o campo visual, a exemplo das imagens 

simbólicas e a experiência vivenciada em uma exposição onde não só a visualidade permite a 

apreensão do trabalho de arte, como também, a visão relacionada aos outros sentidos 

(auditivos, olfativos, táteis, etc). As formas artísticas contemporâneas possibilitam não só ao 

artista, mas também ao fruidor o exercício da sensorialidade e do imaginário.  

Portanto, a Cultura Visual no cenário contemporâneo explora não só o campo da 

visualidade como também o campo do sensorial na construção de imagens simbólicas. A 

mediação, no contexto das pesquisas do periódico Visualidades apresenta esta área como o 

elo que promove contatos, interações e relações do trabalho artístico com o indivíduo, no 

campo da arte. Porém, numa visão mais ampla, o conceito de mediação perpassa por várias 
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áreas do conhecimento, sendo utilizado pelas mesmas em suas concepções e possuindo 

características específicas em cada uma destas áreas. 

Dentro desses diferentes contextos, o sentido identificado de modo específico nos 

artigos refere-se à mediação cultural enquanto ação educativa. Uma relação de troca de 

conhecimentos, de reflexão crítica sobre o mundo social e cultural que permite ao indivíduo 

se perceber enquanto atuante nessa construção da realidade.  

No campo da educação, a mediação também tem sido utilizada para respaldar o perfil 

atual do professor, compreendido enquanto educador/propositor de conhecimentos. O 

professor, também um mediador, deve buscar trabalhar os conteúdos de modo diversificado, 

conforme as particularidades de cada turma, mesmo que os conteúdos sejam os mesmos, as 

abordagens serão diferenciadas a partir do contexto particular de cada sala de aula. O perfil de 

cada turma determinará as didáticas utilizadas pelo professor no estabelecer de conexões entre 

os conteúdos e as vivências cotidianas dos alunos. 

Pensando essa relação recíproca entre educação/cultura/mediação/indivíduo, alguns 

autores focaram suas análises nas proposições que esta relação tem possibilitado para ampliar 

os conceitos de mundo da Cultura Visual através de um exercício de olhares, diálogos 

provocativos e troca de experiências que criam e recriam reflexões, percepções, conexões e 

múltiplas significações sobre o universo particular e coletivo dentro de contextos específicos. 

A mediação abrange um conhecimento que começa pelo indivíduo, que parte das suas 

vivências cotidianas, opiniões, olhares, imaginação, sensações primeiras e construídas, 

valores, porquês, dúvidas, entre outros detalhes. Parte do conhecimento particular para o 

conhecimento coletivo, amplo, ligado a referências teóricas, visões de mundo, influências 

sociais, econômicas e históricas, para então dialogar com o trabalho de arte e as práticas 

educativas construídas para esse exercício de correlações.  

 Faz-se necessário enquanto educadores compreender o potencial crítico e reflexivo 

que a atuação por meio da mediação da Cultura Visual possibilita pensar como direcionar a 

prática educativa voltada para uma percepção ampliada da realidade que ultrapasse 

concepções fechadas e pense a educação para a Arte pelo campo da experiência significativa 

diante uma produção artística.  

As múltiplas possibilidades que a arte contemporânea permite, além da sua 

proximidade com o cotidiano particular e/ou coletivo, necessitam de um olhar atento, sensível 

que passam a serem estimulados e exercitados com a prática educativa da mediação. Esta 
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contribui em suas ações para a construção de um diálogo crítico e reflexivo através de 

estratégias e metodologias didáticas de aproximação do público com o trabalho de arte, com o 

imaginário e as imagens do mundo; evidenciando a importância de uma educação orientada 

para a visualidade contemporânea.  

Nas diversas proposições apresentadas pelos autores nos artigos evidenciam que a vida 

contemporânea nos convoca para múltiplos pontos de vista, para conexões sempre abertas. 

Pensar a educação visual, o exercício contínuo do olhar em um meio transitório onde as 

imagens se modificam e transmitem conceitos e ideias que passam a serem arraigadas ao 

nosso pensamento e imaginário, sem que seja dado um tempo para a reflexão, para a crítica, 

para a interlocução, consiste em um quesito primordial para a educação contemporânea. 

A imagem mental/a imagem simbólica é construída por nossos mecanismos 

perceptivos e por todo o repertório cultural particular e coletivo que referenciam a construção 

da representação social. A imagem visual não constitui apenas uma simples representação do 

real, como abordaram algumas pesquisas sobre a fotografia e o registro fiel da realidade, mas 

constitui sim um sistema simbólico de representações. É necessário compreendermos a 

importância do imaginário como possibilidade de uma educação escolar que valorize a função 

imaginante do público apreciador. Como propõe Maria Sanchez Teixeira:  

 
[...] numa perspectiva durandiana, que é a nossa, é através do imaginário que 
nos reconhecemos como humanos, conhecemos o outro e apreendemos a 
realidade múltipla do mundo. É o imaginário que, por meio do processo de 
simbolização, define as competências simbólico-organizacionais dos 
indivíduos e dos grupos, organizando as experiências e as ações humanas. 
São os processos de simbolização que permitem ao ser humano assumir sua 
humanidade, tomar consciência da condição própria dos seres vivos, ou seja, 
do seu destino mortal. (TEIXEIRA, 2006, p. 217)  

 

Como propõe Durand (1996, p. 215-227), o imaginário revela-se como um lugar de 

“entre saberes”, um “museu” que abriga imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir 

pelo homem. Imagens estas que fazem do imaginário um “mundo” de representações a partir 

de uma estruturação. Estudar o modo como as imagens são produzidas, como se transmitem e 

sua recepção constituem elemento chave do pensamento de Durand e corrobora também com 

a proposição da medição em meio ao cenário da Cultura Visual na contemporaneidade. 

Nessa contextualização, identificou-se a partir do mapeamento e leitura dos artigos 

que as proposições dialogadas pelos autores são contribuições importantes para se incorporar 
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a Cultura Visual e o Imaginário ao campo da pesquisa educacional para além do uso da 

imagem com função ilustrativa.  

Com este enfoque, verificou-se que a mediação compreende não só um objeto, um 

indivíduo ou a relação entre os mesmos, mas todo o ambiente, contexto, percepções e sujeitos 

envolvidos. Esta concepção possibilita uma sensibilização em conjunto do trabalho 

fundamental que esta área exerce na construção e reconstrução de conceitos de mundo ao 

explorar a experiência cotidiana e o imaginário particular e coletivo do indivíduo diante a arte 

contemporânea. Ou seja, através da mediação, é possível proporcionar que o público construa 

sua própria interpretação, junto ao mediador e à obra, acionando seus saberes e os repertórios 

próprios a sua vivência.  

 

Considerações 

Na presente pesquisa, foram realizados um mapeamento e uma reflexão sobre o perfil 

da produção brasileira sobre Cultura Visual, Mediação Educativa e Imaginário no contexto da 

Arte Contemporânea nos periódicos Educação e Sociedade, Revista Brasileira da Educação 

da ANPED e Revista Visualidades da UFG. Observou-se no decorrer das etapas e processo de 

reflexão que houve um crescimento significativo de pesquisas relacionadas às áreas em 

questão a partir do ano de 2003, onde o desenvolvimento da Arte Contemporânea se ampliou 

entre os artistas e instituições culturais, bem como a necessidade desses espaços exercitarem o 

olhar e formação de um público apreciador para essa linguagem que ainda enfrenta 

dificuldade no ensino da Arte.  

Como destaque, pesquisas relacionadas a Cultura Visual e o Imaginário no campo da 

educação também se ampliaram com a prática educativa de mediação voltada para as 

visualidades contemporâneas com valorização das experiências cotidianas e sensoriais nesse 

contexto.  Durante o processo de leitura e reflexão, verificou-se também que a arte 

contemporânea constitui-se, essencialmente, de um processo contínuo de descobertas e 

diálogos, relações e ressignificações que proporcionam uma pluralidade de conceitos, 

significados e constante exercício de olhares e construção de conhecimentos. Os trabalhos 

artísticos contemporâneos são “traduzidos em obras mais complexas do ponto de vista 

conceitual, mais interessadas no plano intelectual dos espectadores do que nas suas retinas”. 

(FARIAS, 2002, p. 18) Assim, como propõe o pesquisador Raimundo Martins: 
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A cultura visual se constitui como reflexão e crítica de uma “condição” 
contemporânea que é incerta, instável e contraditória, porque nós, seres 
humanos, vivemos e convivemos em um mundo interpretado, um universo 
simbólico em que as coisas que fazemos e dizemos se inscrevem num 
discurso temporal e provisório. A cultura visual questiona e discute a 
necessidade de rever e ambientar o conceito de valor num mundo onde 
experiências do cotidiano sugerem novos modos de perceber, sentir e pensar. 
Essas novas formas de perceber, sentir e pensar subvertem conceitos e 
trazem implicações epistemológicas e políticas para as práticas visuais e para 
o modo como elas são tratadas nas instituições acadêmicas. (MARTINS, 
2006, p. 07) 

 

A sociedade é constituída de diversas interpretações e modos de ver, pensar, sentir 

e perceber. Na perspectiva da Cultura Visual, o indivíduo está sempre em trânsito, se 

construindo e reconstruindo a partir do seu imaginário particular e coletivo. A mediação 

abrange um conhecimento que começa pelo indivíduo, que parte das suas vivências, opiniões, 

olhares, sensações primeiras e construídas, valores, porquês, dúvidas, entre outros detalhes. 

Parte do conhecimento particular para o conhecimento coletivo, amplo, ligado a referências 

teóricas, visões de mundo, influências sociais, econômicas e históricas, para então dialogar 

com o trabalho de arte e as práticas educativas construídas para esse exercício de correlações.  

A arte contemporânea possibilita uma multiplicidade de pontos de vista, relações 

abertas, em processo, que dialogam entre si e exigem uma atitude e um olhar investigativos, 

desveladores que necessitam serem exercitados frequentemente, assim como uma participação 

efetiva do apreciador. A nossa história aponta para uma análise fechada do objeto de arte, que 

não se aplica a arte contemporânea. Esta exige muito mais. Exige imaginação, percepção 

sensorial, conhecimento histórico e de mundo, referências pessoais e sociais, experiências 

cotidianas, reflexão, múltiplas interpretações, crítica e tantos outros aspectos que, não 

permitem mais uma análise formalista. 

Deste modo, compreende-se também por meio desta reflexão que, há uma 

proximidade entre as proposições da arte contemporânea e da mediação educativa que 

facilitam o desenvolvimento de metodologias para sua ação e consequentemente para a 

formação do público apreciador a partir do seu imaginário relacionado a Cultura Visual. O 

mapeamento e reflexão deste estado da arte apresentou uma compreensão inicial do cenário 

de pesquisas nas áreas de Cultura Visual, Mediação Educativa, Imaginário no contexto da 

Arte Contemporânea e da necessidade e relevância de mais produções que dialoguem essas 

áreas com a educação brasileira, aprofundando as contribuições e relações estabelecidas entre 

as mesmas.  
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Quanto a concepção do imaginário, compreende-se a partir das análises que tal 

perspectiva constitui um campo de estudos em processo quando relacionada a Arte e a 

Educação e suas especificidades. A pedagogia do imaginário, como propõe alguns autores, a 

exemplo de Maria Sanchez Teixeira, “uma pedagogia que se inventa e que começa no 

momento em que somos capazes de compreender o imaginário dos outros. É a isso que chamo 

pedagogia do imaginário como metáfora”. (2006, p. 226) 

Todos os artigos selecionados desenvolveram diálogos sobre as áreas enquanto 

temática e subtemática, propondo metodologias e estudos acadêmicos situados no contexto de 

desenvolvimento da arte contemporânea e seus desdobramentos. É preciso manter uma 

constante postura crítica, assim como abertura para a descoberta de diferentes olhares, 

interpretações e práticas educativas que dialogam com as experiências cotidianas e coletivas 

dos indivíduos. A mediação cultural e educativa norteadas pela concepção do imaginário no 

contexto da arte contemporânea não se conclui, mas instiga caminhos, olhares e diálogos em 

processo.  

 

Referências 

 
ALVES, Nilda. Cultura e cotidiano escolar. In: Rev. Bras. Educ.  n.23 Rio de 
Janeiro maio/ago. 2003 
 
BECKER, Jéssica. Conversas alheias: o estranhamento como metodologia e recepção 
estética. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 10, N. 2, 
julho/dezembro de 2012. 
 
CAMPOS, Ricardo. A cultura visual e o olhar antropológico. In: Visualidades – Revista do 
Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 10, N. 1, janeiro/junho de 2012. 
 
COELHO, Roseane Martins. Novos tempos pedem novas narrativas na educação das artes 
visuais. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 8, N. 1, 
janeiro/junho de 2010. 
 
COSTA, Adriane Camilo & MARTINS, Alice Fátima. O cinema como mediador na 
educação da cultura visual. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura 
Visual, V. 6, N. 1 e 2, janeiro/junho e julho/dezembro de 2008. 
 
CRUZEIRO, Cristina Pratas. Práticas de sociabilidade na arte contemporânea. In: 
Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 8, N. 1, janeiro/junho 
de 2010. 
 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 773 

DIAS, Karina. Notas sobre paisagem, visão e invisão. In: Visualidades – Revista do 
Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 6, N. 1 e 2, janeiro/junho e julho/dezembro de 
2008. 
 
DURAND, Gilbert. Champs de l’imaginaire. Textes réunis para Danièle Chauvin. 
Grenoble: Ellug, 1996. 
 
FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado da arte”. In: 
Educ. Soc. v.23 n.79 Campinas ago. 2002 
 
FILHO, Aldo Victorio. Pesquisar o cotidiano é criar metodologias. In: Educ. 
Soc. v.28 n.98 Campinas jan./abr. 2007 
 
GUIMARÃES, Leda & OLIVEIRA, Wolney Fernandes de. Entre textos e imagens: 
virações de um diário de pesquisa. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em 
Cultura Visual, V. 6, N. 1 e 2, janeiro/junho e julho/dezembro de 2008. 
 
KRAUSS, Marcelo Silvio Lopes Regina. O sujeito e a Visualidade: parábolas do olhar 
contemporâneo. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 
8, N. 2, julho/dezembro de 2010. 
 
LOPONTE, Luciana Gruppelli. Arte e metáfora contemporâneas para pensar infância e 
educação. In: Rev. Bras. Educ. v.13 n.37 Rio de Janeiro jan./abr. 2008 
 
MACEDO, Regina Coeli Moura de. Imagens e narrativas nos/dos murais: dialogando com 
os sujeitos da escola. In: Educ. Soc. v.28 n.98 Campinas jan./abr. 2007 
 
MARTINS, Mirian Celeste e PICOSQUE, Gisa. Mediação cultural para professores 
andarilhos na cultura. 2ª edição, São Paulo, Intermeios, 2012.  
 
MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (orgs.). Educação da cultura visual: conceitos 
e contextos. Santa Maria, Ed. UFSM, 2011.  
______. Porque e como falamos da cultura visual? In: Visualidades – Revista do Programa 
de Mestrado em Cultura Visual, V. 4, N. 1 e 2, janeiro/junho e julho/dezembro de 2006. 
______. Sobre textos e contextos da cultura visual. In: Visualidades – Revista do Programa 
de Mestrado em Cultura Visual, V. 4, N. 1 e 2, janeiro/junho e julho/dezembro de 2006. 
 
MEIRA, Mirela Ribeiro & SILVA, Ursula Rosa da. Cultura visual, ensino da arte e 
cotidiano: hibridismos e paradoxos. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado 
em Cultura Visual, V. 11, N. 2, julho/dezembro de 2013. 
 
MENDONÇA, Vera Rodrigues de. O contexto e a mediação da recepção na arte 
contemporânea. Disponível em 
http://www.anpap.org.br/2009/pdf/ceav/vera_rodrigues_de_mendonca.pdf Acesso em 
janeiro/2015. 
 
MOREIRA, Alberto da Silva. Cultura midiática e educação infantil. In: Educ. 
Soc. v.24 n.85 Campinas dez. 2003 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 774 

 
OLIVEIRA. Ronaldo Alexandre de. Outras leituras e visualidades na formação docente 
em arte. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 11, N. 2, 
julho/dezembro de 2013. 
 
OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Aprendendo nos/dos/com os cotidianos a ver/ler/ouvir/sentir 
o mundo. In: Educ. Soc. v.28 n.98 Campinas jan./abr. 2007 
 
ORLOSKI, Chirstiane de Souza Coutinho. Educação, visualidade e informação em 
materiais gráficos educativos. Dissertação de Mestrado, UNESP, 2008, Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1
54797 Acesso em janeiro/2015.  
 
PIRES, Maria Conceição Francisca & SILVA, Sérgio Luiz Pereira da. O cinema, a educação 
e a construção de um imaginário contemporâneo. In: Educ. 
Soc. vol.35 no.127 Campinas abr./jun. 2014 
 
TEIXEIRA, Maria Cecília Sanchez. Pedagogia do imaginário e função imaginante: 
redefinindo o sentido da educação. Ponta Grossa, 2006, Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/202458218/Pedagogia-do-imaginario-e-funcao-imaginante#scribd 
Acesso em agosto/2015. 
 
SALVATORI, Maristela. Imaginário e representação: alguns apontamentos sobre a 
fotografia no processo de criação. In: Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em 
Cultura Visual, V. 5, N. 1, janeiro/junho de 2007. 
 
VALENÇA, Kelly Bianca Clifford. Implicações da arte contemporânea na escola: 
conflitos e estranhamentos de uma cultura do belo. In: Visualidades – Revista do 
Programa de Mestrado em Cultura Visual, V. 7, N. 2, julho/dezembro de 2009. 
 
VERMELHO, Sônia Cristina & AREU, Graciela Inês Presas. Estado da arte da área da 
educação e comunicação em periódicos brasileiros. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27287.pdf, Acesso em janeiro/2015.  

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 775 

 
 

Autorreferencialidade midiática: Imagem e Imaginário  
 

Media self-referentiality: Image and Imagination 
 

Auto-référentialité médiatique : Image et imaginaire 
 
 
 

Lutiana CASAROLI1 
Elza Kioko Nakayama Nenoki do COUTO2 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Brasil 
 
 

Resumo 
Este artigo reflete sobre o processo de constituição das narrativas míticas autorreferentes 
publicizadas pela organização midiática “O Popular”. Objetiva-se compreender os processos 
de construção dos sentidos e do imaginário no discurso dessa mídia que realiza incursões 
sobre si. Acredita-se que as narrativas míticas conferem significação à imagem pública, 
institucional da organização. Para tanto, estabelecemos como base teórica pressupostos da 
análise de discurso, em sua linha francesa, e da Antropologia do Imaginário de Gilbert 
Durand. 
 
Palavras-chave: imagem; imaginário; autorreferencialidade; mídia. 
 
Abstract 
This article reflects on the process of establishment of self-referential mythical narratives 
publicized by the media organization "O Popular". The objective is to understand the 
processes of construction of the senses and the imagination in speech. It is believed that the 
mythical narratives give meaning to public image, institutional organization. To this end, we 
have established as a theoretical base assumptions of discourse analysis in its French line, and 
the Gilbert Durand, Imaginary Anthropology. 
 
Keywords: image; imaginary; self-referentiality; media. 
 

 

Este artigo tem o intuito de lançar um olhar interpretativo acerca da construção dos 

sentidos no discurso midiático autorreferencial e do imaginário movimentado pelo Jornal O 

Popular3. Para tanto, parte-se do pressuposto de que a mídia, de um modo geral, é um 
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3 Veículo de Comunicação impresso de expressividade em Goiânia e interior de Goiás. Pertence à Organização Jaime 
Câmara, filiada da Rede Globo de Comunicações. 
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fenômeno simbólico e histórico, intimamente relacionado com as estruturas sociais da 

linguagem, o que nos permite discutir a articulação entre mídia, imagem e imaginário.  

Por ser uma matriz que operacionaliza estratégias de produção de sentidos, a mídia 

realiza operações de inteligibilidade das realidades, assim como constrói realidades segundo 

estratégias de significação. Sendo assim, a mídia já não é vista somente como um lugar de 

transporte de sentidos e significados entre os diversos campos sociais e a sociedade. Ela trata 

de transformar o seu poder de produção de sentidos ao mudar o referente para que a ênfase 

recaia sobre a própria autorreferencialidade (FAUSTO NETO, 2005). 

Atualmente isso se verifica, por exemplo, quando a organização midiática abre espaço 

dentro do próprio produto para falar de si, discursivizando aspectos de seu íntimo, sem a 

devida precaução de apagar as marcas de sua subjetividade, com o intuito de evidenciar a 

organização em si e, com isso, angariar efeito de imagem positivo na mente de seus públicos. 

As narrativas construídas por meio da autorreferencialidade instauram um lugar ritualizado, 

como se a mídia tentasse uma personificação de si.  

Desenvolvemos, portanto, a concepção de imagem na perspectiva do imaginário e a 

sua íntima relação com o discurso. Para tanto, retomamos os caminhos teóricos apontados por 

Gilbert Durand em “As estruturas antropológicas do imaginário”, ao passo que tomamos 

como pressupostos conceitos basilares como imaginação e mito. A partir dessa concepção, 

desejamos enfatizar a relevância do imaginário na constituição da imagem midiática, por 

acreditarmos que esta imagem é uma produção de sentido possibilitada pela vida em 

sociedade. 

Para tanto, tomaremos como material para a análise um corpus formado por um texto 

específico, publicado em 29/07/2015 no jornal “O Popular”. Para efeito de análise do corpus, 

reuniremos estas duas abordagens que se revelam complementares, na perspectiva do exame 

dos efeitos de sentidos. A análise do discurso, especialmente em sua vertente francesa, 

permite o exame e a compreensão dos processos de construção dos efeitos de sentidos no 

discurso midiático autorreferente, enquanto que as modalidades do imaginário, desenvolvidas 

especialmente por Gilbert Durand, debruçam-se na análise das imagens mentais, nos 

símbolos, lançando um olhar interpretativo capazes de enriquecer a compreensão dos 

significados e efeitos de sentidos contidos nos enunciados. 

Em busca de possíveis explicações acerca da função social da mídia autorreferencial 

hoje, esta reflexão tenta ultrapassar as questões que tangenciam a compreensão da mídia 
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enquanto uma organização “hegemônica”, que “vende”, “manipula”, que está a serviço do 

capital, assim como de seu caráter informativo, imparcial, detentor da verdade, como por 

muito tempo se acreditou. Vamos à busca da análise dos efeitos de sentidos contidos nas 

palavras, nas construções discursivas, para compreender a mídia para além destes lugares, 

como uma organização que luta pela majoração da existência, de si e do outro. Enveredamos 

pelo caminho da compreensão de como os conteúdos midiáticos autorreferenciais compõem a 

dinâmica do imaginário, por meio de narrativas míticas, ao atualizar antigas práticas em ritos 

da atualidade.  

 

Pressupostos teóricos 

Como ponto de partida, elucidamos a questão do discurso, a partir da perspectiva da 

linguagem, que considera também fundamental para a análise, aspectos exteriores à língua, 

colocando o social como eixo preponderante para compreender práticas discursivas. Neste 

ponto trazemos a concepção de Bakhtin para quem língua e linguagem são fenômenos 

eminentemente sociais, já que “a linguagem está ligada às condições de comunicação, que, 

por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais” (BAKHTIN, 1997, p. 14). Sendo 

assim, não podemos compreender a linguagem como um fenômeno individual, mas sempre 

possibilitada pelo coletivo. 

Entre as muitas maneiras de se estudar a linguagem, adotamos aqui a Análise de 

Discurso, especialmente em sua linha francesa. Pêcheux, grosso modo, entende o discurso 

essencialmente como produção de efeitos de sentidos entre comunicantes (apud ORLANDI, 

2005). Para Foucault (2002, p. 135) discurso é “conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva”. Sendo assim, podemos dizer que Foucault 

compreende discurso como um conjunto de enunciados que podem ser de campos diferentes, 

mas que seguem regras sociais e históricas que regulam o exercício da enunciação. Neste 

sentido, toda vez que falarmos de discurso estaremos nos referindo, antes de tudo, à 

linguagem em movimento, aos diversos textos dispersos socialmente, mas que, pelo modo de 

inscrição histórica, permite certa regularidade enunciativa (MAINGUENEAU, 2008).  

A partir desta perspectiva, assumimos, para esta reflexão, o discurso midiático 

autorreferente. O texto, por sua vez, é materializado em uma publicação específica que 

aparece no corpo da mídia impressa, sem um local predeterminado, quer dizer, uma página, 

uma coluna ou uma editoria específica, mas que mantém uma regularidade enunciativa: a 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 778 

organização midiática “jornal impresso” abre um espaço dentro de si para falar, narrativizar 

aspectos de seu íntimo. Isso se dá a partir de diferentes temas e de diversos modos de dizer. 

A instância midiática enquanto locutor, informante, faz uso de estratégias em função 

dos desafios de credibilidade e de captação que escolhe para si. Uma das mais atuais que vem 

sendo largamente utilizada é a autorreferencialidade. Ao voltar-se para dentro de si, de seu 

universo interior, recorta-o de modo racional por meio das representações linguageiras e o 

reconstrói em categorias de sentido. Apesar de se referir ao seu mundo interno, não deixa de 

ser uma informação do espaço público, de interesse social. Essa fragmentação semântica do 

mundo interno à mídia é ordenada por um ato de tematização que, apesar de abarcar os 

acontecimentos de seu mundo, como explica Charaudeau (2013, p. 95), “estes só ganham 

sentido por meio de uma estruturação que lhes é conferida pelo ato de linguagem por meio de 

uma tematização”. 

A instância midiática procede com a distribuição do espaço interno em rubricas, por 

meio de um jogo de repartições. Esta operação revela como a mídia constrói seu espaço. A 

autorreferencialidade surge como mais uma rubrica da mídia que terá, por sua vez, repartições 

temáticas e figurativas próprias e se revelam importantes devido à configuração temática 

operada pelas mídias em seu mundo interior. Sendo assim, a mídia procede com a construção 

da publicação e trata o conteúdo em função de certos modos discursivos. Cada inscrição 

discursiva, por sua vez, permite determinadas posições-sujeito que revelam “lugares sociais, 

ideológicos, assumidos pelos sujeitos envolvidos, e a linguagem é a forma material de 

expressão desses lugares” (FERNANDES, 2007, p. 19). Portanto, observamos que o discurso 

não é a língua em si, mas depende dela para ter sua existência material. 

A posição desse sujeito, ocupada pela mídia, revela um lugar social, histórico, 

ideológico assumido por este sujeito. A forma material que expressa esses lugares é a 

linguagem. Nesse sentido, vemos que o discurso autorreferencial necessita da linguagem para 

garantir sua existência, ou materialidade. O uso de certa palavra ou expressão, ao ser utilizado 

pela mídia, enquanto sujeito discursivo, integra um discurso e não outros, tendo em vista o 

lugar, a posição social, histórica e ideológica desta que a enuncia. Desse modo, é capaz de 

produzir um conjunto de sentidos possíveis, mas não todos, nem qualquer um, como veremos 

melhor adiante. 

As condições de produção compreendem basicamente os sujeitos e a situação social. 

Neste caso, as escolhas lexicais e seu uso podem revelar tanto a presença de ideologias, 
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quanto a presença de diferentes discursos. Estes, por seu turno, expressam a posição da mídia 

em relação a determinado tema. Chama-se atenção para o fato de que a mídia, por seu 

discurso autorreferente, também assume uma posição-sujeito inscrita no e pelo discurso, o que 

implica uma expectativa por parte do público em relação ao seu devir. Embora o público 

esteja longe dos bastidores das cenas, sabe-se deles. Essa é a marca do discurso 

autorreferencial que ocorre quando: 

 
Os mídias abandonam a clássica posição mediadora, que repousava sobre 
uma noção de interação de complementaridade com a recepção, ofertando-
lhes sentidos sobre o mundo externo, e passam a produzir referências sobre 
si próprio. Isso se faz por processos, pelos quais a mídia se remete à mídia, 
em operações explícitas, mas também aquelas que se tornam difíceis de 
serem localizadas. (FAUSTO NETO, 2005, p. 14). 

 
Mas nem sempre foi assim. De acordo com Charaudeau, as condições de produção, em 

tempos atrás eram outras: 

 
A imprensa diária do século XIX era essencialmente o vetor da palavra do 
político ou do cidadão na tribuna. No começo do século XX confundiu-se 
com frequência com o partido de que era porta-voz. Depois, 
progressivamente, uma certa visão da democracia se impôs como um espaço 
em que se entrecruzam e se confundem diferentes falas, que podem até 
mesmo ser opostas, conferindo à imprensa um novo papel, o de reflexo, 
espelho, eco das diversas falas que circulam no espaço público 
(CHARAUDEU, 2013, p. 168). 

 

Agora, com a midiatização, os meios de comunicação parecem extrapolar os limites do 

campo das mídias, assim como o propósito de seu contrato. Para falarmos em discurso 

autorreferencial, precisamos considerar os elementos que têm existência e significância na 

vida humana vivida em sociedade, seus medos, anseios, projetos, sonhos e ideais. A partir 

disso, inferimos que “os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem 

transformações, acompanham as transformações sociais e políticas de toda natureza que 

integram a vida humana” (FERNANDES, 2007, p.20).  

Não sendo fixos, imaginamos que, devido às transformações sociais sugeridas com o 

movimento da midiatização em detrimento da mediatização, que provocou profundas 

transformações na existência da vida humana em sociedade, especialmente com a inserção das 

novas tecnologias de informação e comunicação, os discursos midiáticos também sofrem 

mudanças, tendo um deslocamento de lugar. Uma dessas transformações evidentes é a 

aparição dos discursos autorreferenciais, nos quais as mídias tradicionais (rádio, televisão, 
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jornal) se arrogam ao direito de abrir um espaço interno de divulgação para falarem de si 

mesmas.  

É importante frisar que o discurso é, antes de tudo, uma prática de linguagem, como 

nos lembra Orlandi (2007). Neste sentido, estudar o discurso implica, sobretudo, analisar o 

sujeito humano em seu ato de fala. Neste caso específico, interpretar o conjunto de homens 

que compõe a organização midiática falando. Neste contexto, interessa-nos, sobretudo, 

observar esses elementos teóricos movimentados na análise, ver o imaginário 

operacionalizado na narrativa, imbricando-se no discurso, na autorreferencialidade midiática, 

nos mitos que, por fim, produzem significações e sentidos para a imagem da organização 

midiática. 

No ato comunicacional, que pressupõe a presença e a interação entre os sujeitos, há a 

interferência de um mecanismo cognitivo que pressupomos constituir as imagens das posições 

que estes sujeitos ocupam. Orlandi (2007) afirma que na análise do discurso se faz importante 

a noção de que o imaginário faz parte do funcionamento da linguagem.  Para falarmos de 

imaginário, precisamos perpassar pelo conceito de imaginação. Faculdade basilar da 

existência humana, a imaginação surge como a fonte de toda criação dos homens (DURAND, 

2002). É por meio dela que o homem compreende e apreende o mundo exterior, o real e cria 

significados e sentidos. O ser humano é um ser eminentemente simbólico capaz de ler o 

mundo por meio de sua atividade imaginativa, ao passo que constrói metáforas, alegorias e 

ressignifica sentidos. 

Esse entendimento nos permite pensar a imagem no lugar discursivo que outorga a ela 

a mobilidade de sentidos que são da ordem do social, histórico e cultural, para além da 

linguagem. É da justaposição que há entre imagens e símbolos que chegamos ao imaginário. 

Na concepção de Maffesoli (2011, p.76), “imaginário é uma construção mental que se 

mantém como cimento social”. A proposta de Durand (2002) é a de que o imaginário 

individual e coletivo tanto se constitui quanto se manifesta na atividade simbólica humana que 

permeia os mitos, os símbolos, as imagens. Gilbert Durand (2002) tenta sistematizar as 

estruturas do imaginário ao desenvolver a concepção de regimes. Grosso modo, o imaginário 

é operacionalização, cria imagens, por meio de dois regimes centrais, que irão agrupar 

imagens com semelhanças semânticas: diurno e noturno. Enquanto no regime diurno, que é 

movido pela racionalidade, estão as imagens associadas à ascensão, subida, verticalidade, 

luta, no regime noturno, que é movido pela emotividade, estão as imagens que simbolizam a 
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harmonia, a conciliação, a intimidade. Atualmente fala-se em um terceiro regime que, movido 

pelo equilíbrio entre os dois regimes anteriores, destaca imagens da ciclicidade, de simetria. 

Trata-se do regime crepuscular (STRÔNGOLI, 2000, p. 62). 

Esta reflexão aborda também considerações acerca da noção de mito trabalhada por 

Durand, refutando de imediato toda e qualquer concepção de mito que o tome como “imagem 

ilusória”, “irreal”. Para Durand (2002, p. 62), mito é “um sistema dinâmico de símbolos, 

arquétipos, esquemas, sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-

se em narrativa”. Acresce que o mito “engloba para nós quer o mito propriamente dito, ou 

seja, a narrativa que legitima esta ou aquela fé religiosa ou mágica, a lenda e suas intimações 

explicativas, o conto popular ou a narrativa romanesca.” (DURAND, 2002, p. 356).  

Partilhando deste pressuposto, entendemos o mito como um eufemismo do real, o 

modo pelo qual o ser humano encontrou de narrativizar o imaginário por meio de imagens 

simbólicas e narrativas arquetípicas. Pensamos que a trajetória da mídia que se referencia 

pode estar diretamente associada às construções do imaginário coletivo. Assim sendo, a 

imagem midiática tem intrínseca relação com os mitos pertencentes ao imaginário universal.  

 

Análise do discurso autorreferencial 

Com o intuito de compreender o processo de constituição das narrativas míticas 

autorreferentes, delimitou-se como corpus para esta análise uma publicação autorreferencial 

do jornal “O Popular”, de 29 de julho de 2015. Na imprensa escrita, de acordo com 

Charaudeau (2013, p. 146), toda publicação é apresentada levando em conta certos critérios 

de construção do espaço redacional e imagético, que revelaria certo grau de importância que 

se atribui à temática. Apresentação esta que, em seu procedimento de exibição, pode produzir 

efeitos de dramatização. Entre esses critérios, analisaremos quatro deles em nosso corpus: a 

localização da publicação na página, a escolha da tipografia, a diagramação e a relação com as 

imagens, sem perder de vista o processo de construção dos sentidos e o imaginário 

movimentado nos discursos dessa mídia. 
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Quanto à localização, destacamos que a publicação autorreferencial foi feita na parte 

inferior esquerda da página 10, em cores, compreendendo as dimensões 27 cm de altura por 

20 cm de extensão, com bordas delimitadas pela cor de fundo do retângulo vertical que a 

comporta, ocupando quase metade da página em que aparece. 

Em termos de tipografia, nota-se que a dimensão e o corpo dos caracteres de 

impressão no conjunto dos títulos, corpo do texto e notas, são variáveis. Apesar do estilo da 

fonte utilizada ser a mesma em todas as frases, o seu corpo varia de tamanho, de acordo com 
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o interesse de chamada de atenção, recebendo, por vezes, destaque com recursos tipográficos. 

De acordo com Possenti (2009), se considerarmos o tamanho da letra nos diversos espaços de 

certo texto e analisarmos o que se diz em letras grandes e o que se diz em letras pequenas, 

saberemos o que o produtor quer que o leitor leia, fixe sua atenção. Observa-se claramente 

que no título ela vem em corpo maior, com os recursos tipográficos do negrito e da caixa alta. 

No texto propriamente dito a fonte se apresenta em tamanho menor que a anterior, sem caixa 

alta, apresentando o recurso negrito apenas nos elementos de chamada de atenção. Já na nota 

de rodapé, o tamanho da fonte é sensivelmente menor. 

Em termos de diagramação, a publicação revela uma leitura zenital (JOLY, 2007), 

iniciando do canto superior esquerdo, deslizando o olhar para o canto superior direito de onde 

ele segue o percurso de uma diagonal descendente sendo levado até o canto inferior esquerdo, 

de onde parte para o canto inferior direito. Esta análise seguirá este percurso sugerido pela 

diagramação da imagem.  

Observemos que há uma cena única, composta por um plano de fundo verde claro, 

com um leve toque degradê, ficando no topo o tom mais escuro, e na base, o tom mais claro 

do verde. A disposição dos elementos na página é operacionalizada sem molduras e sem 

colunas. 

No canto superior esquerdo, o primeiro bloco de leitura, para onde nosso olhar é 

atraído, encontra-se a logomarca da Organização Midiática em questão: uma estilização da 

logomarca “G1”, na cor vermelha, que representa a empresa local pertencente à Rede Globo. 

Logo ao lado do logotipo, encontram-se os endereços eletrônicos dos canais de comunicação 

digital. Em primeiro, configura o G1 Goiás, www.g1.com.br/goias e, logo abaixo, o endereço 

do Globo Esporte Goiás: www.globoesporte.com/go.  

Destaca-se, aqui, que a imagem proveniente da logomarca estilizada, mesmo 

pertencendo à natureza de imagem fixa, apresenta o sentido de movimento, como no yin e 

yang, que, conforme Durand (1982), pode simbolizar a interação harmoniosa entre o feminino 

e o masculino, pois movimenta tanto o regime noturno, aqui representado pelo yin, que 

corresponde aos mistérios da noite, da terra, à ambiguidade da vida e da morte, ligados ao 

feminino, ou seja, ânima, quanto o regime diurno, aqui representado pelo yang, que 

corresponde ao racional, ao objetivo, à lógica, ao poder, ligados ao masculino, o ânimus. De 

acordo com Farina (2000), a cor vermelha, por sua vez, reforça o sentido do sangue, da luta 

pela vida, da força. Para além da interação harmoniosa entre o feminino e o masculino, os 
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círculos que formam o “oito” representam o incomensurável, o símbolo do infinito 

(CHEVALIER, 1993).  

Desse modo, percebe-se logo que o discurso está direcionado para pessoas de ambos 

os sexos, associando a organização a essa plenitude existencial. Nota-se, sobretudo, que na 

logomarca o símbolo do infinito não está completo, mas tem linhas de forças construídas 

pelos traços que se tornam mais finos em suas extremidades, reforçando o efeito de sentido de 

continuidade, de caráter metonímico, na qual o leitor completa a figura e o sentido em sua 

mente. No centro, encontra-se a forma geométrica de um círculo. Aqui vale destacar a noção 

de que o centro geométrico é símbolo da unidade primordial do Universo, o indivisível, sem 

começo, sem fim: é a imagem representativa dos ciclos terrestres (CHEVALIER, 1993). Este 

é o conjunto de valores construído discursivamente e que compõe o universo de 

representações simbólicas da organização a que pertence.  

Seguindo a leitura proposta pela materialidade dada, já no sentido da diagonal 

descendente, encontramos o segundo bloco de leitura, este composto por um componente 

verbal e um imagético, aparecendo o quarto critério de apresentação formal da publicação que 

é a relação com uma fotografia. Primeiramente, lemos o enunciado que serve para apresentar 

o conteúdo da publicação, atuando como uma espécie de título, em caixa alta, na cor preta, 

ocupando o centro ótico da imagem (VILLAFAÑE, 2000), que diz “Nesses 4 anos de Goiás, 

já deu até para pegar sotaque, tem base?”. 

Vejamos que para verificarmos a análise das imagens do imaginário desse texto, 

iniciaremos pelo discurso, isto é, pelo efeito de sentido construído por meio da integração da 

linguagem verbal, via marcas linguísticas, com a linguagem imagética, por meio do 

imaginário. No caso dessa publicação, a primeira chamada de atenção se dá em função da 

construção do discurso do forasteiro, aquele que veio de outro território para constituir uma 

vida nesse lugar enunciativo do aqui. Por se tratar de uma publicação de um site de notícias, 

esse forasteiro é uma mídia por excelência, um comunicador, um transmissor de mensagens, o 

que nos remete de imediato à figura de Hermes da mitologia grega que, na mitologia Romana, 

pode-se equipará-lo ao deus Mercúrio, assim como na mitologia afro-brasileira, pode-se 

associá-lo ao deus Exu, o mensageiro dos dons do Divino Espírito Santo para as pessoas que 

praticam o bem.  

Diversas são as funções associadas à figura de Hermes, sendo que entre as mais 

comuns estão as de ser o mensageiro dos deuses e o deus das habilidades da linguagem, do 
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discurso eloquente e persuasivo. Hermes apareceu nos mitos principalmente como mensageiro 

de Zeus e das divindades infernais, por recorrer os três níveis do cosmos, do inferno ao céu 

(CURI, 2008, p. 195). “Hermes é o mensageiro dos deuses e também o guia dos seres em suas 

mudanças de estado” (CHEVALIER, 1993, p. 227). Quer dizer, constrói-se a noção de uma 

mídia que, em seu ato de informar se parece com aquele deus mensageiro de boas novas e 

esperança. 

 A partir destas concepções, nota-se que o discurso do forasteiro, ancorado no mito de 

Hermes, ganha sentido de mensageiro: aquele que solicita a atenção daquele que se faz seu 

leitor. Neste caso, o discurso do forasteiro ainda está plenamente ancorado no uso da palavra, 

especialmente pelo modo como é proferida, neste caso, com tom de orgulho, proximidade e 

intimidade. É por meio da palavra que a mídia, especialmente a impressa, leva suas 

mensagens para uma diversidade de pessoas. Segundo Durand (2002), a simbologia da 

palavra faz referência ao regime diurno das imagens, isomorfa ao olho que tudo vê, a palavra 

demarca, nomeia e divide o mundo entre o racional e o irracional. 

Em “já deu até para pegar sotaque”, nota-se que o pretérito perfeito marca uma relação 

de anterioridade entre o momento do acontecimento e o momento de referência no presente. O 

advérbio “já”, indicativo de tempo, atribui ao discurso o sentido de grande envolvimento e 

identificação, sentido de mudança. Produz, sobretudo, o efeito de sentido de que o 

envolvimento é tamanho, a identificação foi tão grande, que ocorreu de modo rápido, sem 

demora. Com isso, destaca-se a operacionalização do sentido de um mensageiro amigável, 

amável, próximo de seus leitores, apesar de distante, estanho e talvez observador o bastante 

para traçar as diferenças do “eu” e do “outro”. Movimenta, assim, as imagens do regime 

noturno plenamente associado à imperatividade intrínseca no “já”, que muito se aproxima das 

imagens do regime diurno de luta, agilidade, seguir em frente. Neste caso, chama-se atenção 

para o aparecimento do terceiro regime de imagens, o crepuscular, que se caracteriza aqui por 

envolver sincronicamente esses dois processos citados. 

A interpelação feita ao público em nome da causa, por exemplo, presente na expressão 

“tem base?”, é construída quando o enunciador confidencia, em voz alta e orgulhosa, as 

reflexões e emoções que a situação lhe inspira, movimentando o imaginário de identificação e 

integração entre os seres envolvidos no processo, por meio de imagens tipicamente noturnas 

que simbolizam gestos de harmonização, conjunção e intimidade. A proximidade com a 

linguagem popular parece que possibilita a ampliação do grau de aceitabilidade social. Aqui 
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temos uma atitude linguística positiva em relação ao uso de gírias, pois os goianos que 

utilizam destas expressões percebem que a sua linguagem é aceita e copiada por membros de 

outros grupos, inclusive por aqueles do grupo dominante. 

O texto verbal vem seguido da imagem que apresenta um tablet conectado ao portal 

“G1”, revelando do que ele é composto, qual é seu layout e principais conteúdos. A figura do 

tablet aparece de perfil, ocupando o ¾ da imagem (JOLY, 2007), conferindo profundidade de 

campo ao enunciado visual. Como elemento de chamada de atenção, especialmente pelo 

“efeito surpresa” que provoca, aparece encostado no lado inferior direito do tablet a 

representação visual de um fruto típico do Centro-Oeste brasileiro, o pequi, muito utilizado na 

culinária sertaneja4. Enquanto alimento, o pequi é associado ao regime noturno das imagens, 

pelo fato de a digestão ser uma descida interior e proporcionar uma absorção de nutrientes. Os 

frutos são, para Chevalier (1993, p. 453), “símbolo de abundância, que transborda da 

cornucópia da deusa da fecundidade ou das taças nos banquetes dos deuses”. Contudo, ele 

está partido ao meio, evidenciando sua semente, que, de acordo com o mesmo autor, está 

associada ao alvorecer da vida, da esperança do renascimento, pertencente ao regime diurno 

de imagens.  

A relação entre o tablet (mundo globalizado) e o pequi (tradição) remete novamente ao 

regime crepuscular, uma vez que a intimidade, harmonização, proximidade propostas 

dependem de um ato de destreza, inteligência, exige a busca pela informação e adaptação à 

nova realidade tecnológica social, de ambos os sujeitos envolvidos no processo de construção 

e recepção das mensagens.  

 A noção de que a organização midiática está em harmonia com o Estado (Goiás) em 

que atua e com o seu povo é enfatizada neste discurso, tanto verbal, como não-verbal. Quer 

dizer, o discurso do forasteiro que, de certo modo, conquistou o povo do novo local de 

moradia, por méritos próprios: ser mensageiro de notícias. A associação entre a empresa e o 

Estado é dada pela aproximação da página virtual da internet que é exibida na tela do tablet, 

com o pequi, aberto, em repouso, na sua base. A proximidade entre o tablet e o pequi 

simbolizam a união e a intimidade que fazem clara referência ao regime noturno das imagens. 

O pequi remete à tradição, à cultura, do mesmo modo que a língua, o uso de gírias.  Caso o 

fruto estivesse fechado, ele seria na cor verde, formando um único círculo. Porém ele aparece 

aberto, com suas duas metades complementares expostas, formando dois círculos 

                                                 
4 Informação extraída de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequi. Acesso em 07/08/2015, às 16h. 
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concêntricos, que representam os movimentos de expansão e contração, assim como o pulsar 

cósmico e o tempo cíclico (CHEVALIER, 1993). Novamente é o regime crepuscular de 

imagens que está sendo movimentado ao associar sincronicamente a luta, no sentido de busca 

por uma vida melhor, tecnológica, com a plena harmonização, conciliação, reconhecimento 

com a vida simples e campesina. 

Charaudeau afirma que “toda imagem tem um poder de evocação variável, que 

depende daquele que a percebe, pois é interpretada em relação com outras imagens e relatos 

mobilizados por cada um” (2013, p. 246). Em termos discursivos, toda imagem é polifônica. 

Assim sendo, o valor referencial dessa imagem diz respeito ao fruto pequi, partido ao meio. 

Porém, o significado nunca é único, afinal, a construção depende de um jogo de 

intertextualidade. Jogo este que lhe confere uma significação plural. Essa imagem, por 

exemplo, carrega uma forte carga semântica, pois remete a um imaginário profundo da vida 

do ser goiano.  

Simbolicamente, o pequi representa um conjunto de valores de vida vividos na roça, 

pelo “peão”, com todos os benefícios que a vida no campo pode proporcionar, como o contato 

com a natureza, a liberdade, a vivência com os animais, assim como os seus pesadelos, como 

o atraso, a falta de recursos, a falta de instruções, que remete de imediato à figura do Jeca 

Tatu, natural em regiões agrárias do Brasil, tal qual o estado em questão. É esse imaginário 

que é trazido para fins de efeitos de sentido, e dele é extraída a “melhor parte”, por uma 

espécie de deslocamento do local de origem: o fruto não aparece neste cenário de origem, mas 

sim, num ambiente asséptico, vago, ao lado de uma tecnologia de informação, que aqui 

simboliza muito mais do que seu valor referencial: é sinal de progresso, astúcia, 

desenvolvimento.  

As expressões também fazem referência a este universo de simplicidade e de vida na 

roça “Aô, trem bão!” e “Tem base?”. Porém, apesar da dicotomia entre o campo e a cidade 

claramente trabalhada, nota-se certo orgulho de ser goiano e, acima de tudo, de ser goiano 

globalizado, unindo os polos tradição e inovação de modo harmônico. 

Destaca-se aqui o trecho em que o enunciador revela esse imaginário do sertanejo que 

deseja uma vida melhor na cidade e se esforça para sua adaptação a esta nova realidade, 

movimentando imagens do regime diurno com o enunciado “Seja no interior ou na capital, 

quem é goiano já mostrou que sabe como acessar conteúdo e informação de qualidade (...)”. A 

expressão “já mostrou” revela que este sujeito talvez não conseguisse dar essa prova, em um 
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tempo e espaço anteriores, nem com facilidade. Neste momento da narrativa o discurso do 

forasteiro começa a ganhar novo tom. Para além de ser o mensageiro, de ser bem aceito e 

viver em harmonia, começa a angariar para si o poder de tecer elogios aquele povo que lhe 

acolheu, demonstrando certa forma de agradecimento. 

O terceiro bloco de leitura é formado pelo enunciado verbal que segue: “Em 4 anos, o 

G1 Goiás já recebeu mais de 595 milhões de visitas com 383 milhões de usuários e o Globo 

Esporte Goiás, 35 milhões de visitas com 24 milhões de usuários. Seja no interior ou na 

capital, quem é goiano já mostrou que sabe como acessar conteúdo e informação de qualidade 

para ficar ligado em tudo sobre nosso Estado. Aô, trem bão!”. 

Primeiramente, destacamos o caso de modalização que, de acordo com Charaudeau, é 

o “meio de que dispõe o locutor-relator para expressar a atitude de crença para com a 

veracidade dos propósitos do locutor de origem” (2013, p. 171). Neste caso, notamos a 

modalização na escolha dos verbos que de certo modo descrevem o modo de declaração, o 

posicionamento do locutor: “o G1 já recebeu mais de...” e “quem é goiano já mostrou que 

sabe...”.  Nota-se a imagem de familiaridade, proximidade e intimidade que a instância 

midiática tentar manter em relação aos seus públicos leitores, através da modalização 

discursiva que deixa suas marcas e revela os modos de constituição do discurso do forasteiro 

ao movimentar imagens do regime crepuscular, unindo a objetividade e a racionalidade, 

principalmente presentes na expressão “já” e toda sua carga semântica, típico do regime 

diurno com a subjetividade e emotividade do regime noturno, movimentados principalmente 

no relacionamento e proximidade apresentados pelo locutor. 

A referência espacial ao Estado de Goiás e, logo, a exaltação a todos os goianos em 

“quem é goiano já mostrou que sabe como acessar conteúdo e informação de qualidade para 

ficar ligado em tudo sobre nosso Estado”, confere ao discurso um interesse particular por 

compartilhar o mesmo espaço físico da instância da recepção, especialmente marcado pela 

presença do pronome possessivo “nosso”, que confere ao dito efeito de sentido de que o 

enunciador mora ou está nesse lugar, faz parte dele. Desse modo, produz-se o efeito de 

sentido de identificação e aproximação. Como já dizia Charaudeau (2013, p. 136) “um 

interesse próximo interessa mais de perto um cidadão”, numa espécie de desenvolvimento de 

uma cidadania de proximidade, do convívio, voltada para a aldeia. Por outro lado, ocorre 

também a valorização daquele que é de fora, do exterior e que demostra interesse em se 
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adaptar por identificação à cultura. Há a indicação de que a empresa é de fora do Estado em 

“nesses 4 anos de Goiás já deu até para pegar sotaque”.  

Mais uma vez, nota-se a composição de imagens do regime crepuscular: a presença de 

imagens diurnas, como a busca pela informação, atualização, conhecimento diante das novas 

tecnologias, sempre símbolo de luta diante do desconhecido, associadas com imagens do 

regime noturno, com aquilo que é próximo, íntimo, conhecido, da aldeia, conforme nomeia 

Charaudeau (2013). O sujeito do regime noturno se mostra receptivo, afeito à 

pormenorização, o que torna seu discurso bastante expressivo, como ocorre com o enunciado 

citado. É neste ponto que o discurso do mensageiro revela sua verdadeira intenção: mostra-se 

o sentido do redentor. Aquele que traz a boa nova, a redenção, a esperança de uma vida nova 

e próspera, mas sem perder de vista as tradições e as raízes. É um elemento externo que veio 

para revelar informações e conteúdos do que se tem aqui (CHEVALIER, 1993). 

O modo de tratamento do tema confere ao lugar do relato um sentido de proximidade e 

de afastamento, trazendo à tona o antagonismo próprio do ser humano que se divide 

basicamente entre esses dois imaginários para modelar sua identidade: a aldeia e o planeta. 

“Essa questão do aqui e do fora daqui é relativa, pois também tem a ver com o imaginário”. 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 136). Enquanto a aldeia é o símbolo da “força de campanário 

conservadora, que lança bem fundo na terra mãe as raízes da identidade, a terra dos ancestrais, 

da família, dos vizinhos, dos amigos, das relações íntimas”, o imaginário do planeta, por sua 

vez, é o símbolo do “desejo de expansão, de expansão para outros horizontes, e que, 

inversamente à força do campanário, não deixa que as raízes chegue a se firmar e faz com que 

o homem, como a rosa dos ventos, deixe-se levar através do espaço” (CHARAUDEAU, 2013, 

p. 137) 

Entre os dois imaginários, notamos que o da aldeia está reforçado em busca daqueles 

públicos que se apegam a esta questão, quer dizer, aqueles leitores que têm grande apego à 

cultura e às tradições. Sua força está em comportar o drama humano de pertencimento: 

desejar pertencer a algum lugar, ter raízes. Emerge, desse discurso, um forasteiro com tom de 

herói, redentor, que através de seus recursos tecnológicos, oferece benefícios, modernidade, 

atualidade, numa espécie de nova ordem na qual os sujeitos humanos podem viver e conviver 

melhor, mantendo os laços de afetividade com a cultura local. A aventura heroica é 

reconhecida como sendo uma aventura arquetípica:  
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Na essência, pode-se até afirmar que não existe senão um herói mítico, 
arquetípico, cuja vida se multiplicou em réplicas, em muitas terras, por 
muitos, muitos povos. Um herói lendário é normalmente o fundador de algo, 
o fundador de uma nova era, de uma nova religião, uma nova cidade, uma 
nova modalidade de vida. Para fundar algo novo, ele deve abandonar o velho 
e partir em busca da ideia semente, a ideia germinal que tenha a 
potencialidade de fazer aflorar aquele algo novo. (CAMPBELL, 1997, p. 
150). 

 

Na construção do efeito de sentido do mensageiro, também se destacam o uso de 

gírias, expressões coloquiais, regionalismos. Expressões como “Tem base?”, “Aô, trem bão!” 

e “ficar ligado” conferem caráter informal à publicação que revela certo afrouxamento em 

relação à norma culta da língua. Justifica-se tal uso pela tentativa de sensibilizar vários tipos 

de leitores por meio da afetividade, aproximação e identificação movimentados por meio de 

recursos discursivos.  

A incidência desses fenômenos linguísticos típicos da oralidade produz o sentido de 

uma linguagem próxima a do cotidiano, chamando a atenção do leitor, ganhando sua empatia 

pela vivacidade conferida ao dito. Materializa-se, assim, como estratégia para criar laços de 

identidade linguística e ideológica com o leitor, revelando que compartilham de um mesmo 

vocabulário e, talvez, uma mesma cultura, valores, classe social. Essa afeição pela cultura 

demostrada por meio do vocabulário mobiliza imagens de familiaridade, afetividade e boa 

convivência, imagens estas típicas do regime noturno. 

As expressões formadas pelo advérbio temporal “já” tem a função de alterar o valor do 

verbo e, como vimos, são recorrentes nessa publicação (“já mostrou”, “já deu até” e “já 

recebeu”). O sentido provocado diz respeito àquilo que poderia demorar mais tempo para ser 

realizado, mas ocorreu antes do previsto, enfatizando que os goianos são tão eficazes que 

levam um tempo menor do que o esperado. Discursivamente, simbolizam a voz da Rede 

Globo como a grande mídia que abarca a todas as demais mídias, aquela que regula o sentido 

dos enunciados, que tem conhecimento sobre o andamento de seus canais, monitora e 

diagnostica que vai tudo bem. Vemos aqui a movimentação de imagens do regime diurno 

daquela que tudo sabe, tudo cuida, tudo vê. 

Logo abaixo, configura-se, em fonte de tamanho menor e na cor preta, a fonte dos 

dados: “Fonte: Google Analytics – Dados consolidados de 29/07/11 a 23/07/15”. A mídia 

identifica, enquanto fonte produtora do discurso, sua fonte de informação por meio da 

nomeação da instituição “Google Analytics”, de maneira direta, manifestando certa 
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familiaridade e proximidade, o que marca a tecnicidade da fonte e produz, por fim, efeito de 

verdade e seriedade organizacional, pois o uso da maneira direta de indicar a fonte tende ao 

efeito de objetivação da informação. Essa exposição da fonte pode ser compreendida como 

enunciação pura que funciona como álibi para o jornal, pois ela autentica, de certo modo, os 

dados expostos. Em termos de imaginário, movimenta-se a imagem do especialista que fala, 

aquele que detém o conhecimento, fonte de sabedoria, detentor do discurso verdadeiro 

pertencente ao regime diurno, por deter o poder do conhecimento. 

Neste ponto, faz-se importante destacar a quantidade de vozes que esse discurso do 

forasteiro contém. É fundamental destacarmos que essa publicação autorreferencial é 

“heterogênea, polifônica, é uma costura de diversos discursos, cada um proveniente de um 

espaço social específico” (POSSENTI, 2009, p. 41), quer dizer, de um lugar específico. Para 

Ducrot, polifonia é quando o “locutor põe em cena no enunciado certo número de figuras 

discursivas, ou seja, enunciadores, com estatutos linguísticos e funções diferentes” (apud 

AMARAL, 2013, p. 214). A voz da Instituição Google Analitycs é apenas uma das vozes que 

aparecem nesse texto. Ao considerarmos o conteúdo desse discurso, veremos que o texto é 

heterogêneo, que segue, em partes, o discurso publicitário (metafórico, subjetivo, emotivo), 

em partes, o discurso jornalístico (objetivo, imparcial, informativo), na tentativa de construir o 

discurso institucional, que coloca a própria Rede Globo para falar, por meio de seus dois 

canais de notícias digitais (G1 e Globo Esporte).  

Por fim, o quarto bloco de leitura é construído com um reforço às marcas. Em um 

quadrado maior, com a borda preta e com o fundo vermelho, parecendo a representação de 

uma televisão, aparece a logomarca do “G1 Goiás”. Em outro quadrado, à frente da anterior, 

com borda preta e fundo verde, representando um tablet, vem o endereço eletrônico do Globo 

Esporte: “globoesporte.com/go”. A imagem é seguida pelo texto verbal, em caixa alta, na cor 

preta, ocupando o canto superior direito “É Goiás, é notícia”. É quando o discurso do 

mensageiro é fortemente personificado. Sai da instância neutra, a mídia de um modo geral, 

para depositar a crença nos canais específicos do G1 Goiás e do Globo Esporte, revelando 

seus canais milagrosos, redentores, que conseguiram a façanha. 

Observamos que, na tentativa de tornar a explicação e as informações acessíveis, as 

sequências usadas são simples, curtas, apresentando ideias chave bem marcadas, informações 

pontuais inclusive graficamente, evitando o uso de digressões, parênteses, aspas, travessões, 
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seguindo a lógica do regime diurno de objetividade, agilidade, precisão nos dados, 

característica de quem vai direto ao ponto, sem pormenores. 

Em termos discursivos, essa frase parece justificar a aparição deste tipo de publicação 

que quebra a rotina do objeto noticioso jornal: a referência deixa de ser a sociedade e o 

ambiente externo para se voltar para o próprio ambiente organizacional midiático. O jornal “O 

Popular”, ao veicular um enunciado desta ordem, dá espaço de visibilidade e interação a um 

de seus braços midiáticos, talvez o mais importante, aquele ao qual é filiado: a Rede Globo. 

Vem a público não para oferecer informações de cunho noticioso (quer dizer, não informa 

sobre uma realidade social), tampouco publicitário (não oferece um produto ou serviço de 

uma empresa patrocinadora). Em vista destes novos desafios, para além de informar e captar, 

trabalha com a autorreferencialidade como uma possibilidade de uma nova encenação dos 

sentidos midiáticos.  

Esse novo desafio cria uma estruturação imaginária de seu mundo interior, sem perder 

de vista a credibilidade institucional. Um novo modo de construção da credibilidade 

institucional, por meio da projeção da subjetividade: uma verdadeira subversão do contrato 

midiático que vai da informação (objetiva e imparcial) à comunicação (subjetiva e emotiva). 

Que agrega figuras do regime diurno com figuras do regime noturno, de modo harmônico, 

configurando-se, por fim, com características do regime crepuscular, que é exatamente a 

união harmônica, cíclica, sistêmica de ambas. 

Ao longo da publicação, observamos que se constrói a imagem de um enunciador 

personalizado, um eu, que se expressa como se estivesse falando diretamente a cada cidadão 

goiano, ora compartilhando suas próprias emoções diante dos dados apresentados, numa 

elocução elocutiva (Aô, trem bão!), ora solicitando a atenção do leitor, interpelando-o em uma 

enunciação alocutiva (Tem base?). Ora contendo imagens que figurativizam a atitude heroica 

para vencer toda e qualquer situação, ora contendo imagens do regime noturno, sujeito 

receptivo, emotivo, paciente. 

Nesta perspectiva, todos os componentes do enunciado apontados nessa análise 

parecem querer valorizar e glorificar o sucesso da mídia e de seu público leitor, o colocando 

como um “sujeito esperto”, “antenado”, atualizado, valores estes muito desejados na atual 

sociedade tecnológica e informacional. As tecnologias escolhidas também constroem o 

sentido de moderno, desenvolvido, globalizado, associado ao conjunto de valores culturais e 

tradicionais que emanam, por exemplo, da força do sotaque e do fruto tradicional da região 
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representado pelo pequi. Eleva-se o moral dos cidadãos deste Estado que desejam ser 

associados à outra cultura, outros valores, que o acesso às mídias lhe possibilitaram, sem 

esquecer quem são.  

Essas hipóteses interpretativas acenam para o mitema, menor unidade redundante do 

mito, da vida em uma sociedade tecnológica, industrial e informacional como símbolo do 

sucesso, de inteligência e de harmonia. Constitui-se assim o mito do salvador, do redentor: a 

mídia que dá a redenção, proporciona o desenvolvimento, oferece a informação. Modalidade 

heroica do regime diurno. 

Notamos que o raciocínio implica de maneira direta o leitor ideal, que seria todo 

goiano que acessa tais portais. Para isso, alguns procedimentos são operacionalizados, tais 

como: os argumentos expostos são escolhidos com base em seu valor de crença e a tentativa 

de aproximação ocorre por meio do uso de interpelações operacionalizadas em expressões 

locais, tais como “tem base?” e “Aô, trem bão!”. Toda interpelação implica tomar partido. De 

certo modo, a mídia revela, em voz alta, suas reflexões e emoções acerca da circunstância 

exposta, demonstrando carinho, entusiasmo, empatia e orgulho do goiano e de Goiás. Tais 

procedimentos produzem efeito de dramatização que tem por mérito sensibilizar o público. A 

dramatização insinua-se nos modos de dizer da publicação, variando de acordo com o efeito 

de imagem que quer despertar. 

 

Conclusão 

Após termos buscado as marcas linguísticas e figurativas do texto, destacamos que o 

fazer persuasivo parte do mito de Hermes que é sistematicamente construído pelo discurso do 

forasteiro, do mensageiro e do redentor, com recursos múltiplos e híbridos, tanto em termos 

de efeitos de sentidos, quanto em termos de movimentação de imagens do imaginário.  

A publicação é o suporte textual do qual extraímos as sequências discursivas que 

servem para ilustrar como a grande mídia controla suas audiências e o desempenho de suas 

“filiais”. Mas a estratégia não é simples. Não basta apresentar os dados que revelam o elevado 

número de sua audiência. É preciso construir a exaltação de si, por meio da valorização do 

outro. Neste caso, do sujeito leitor. Pode-se dizer que utiliza esses dados a favor de um 

discurso que busca efeitos de imagem para si, por meio da exaltação de si, ao exaltar o outro. 

A mídia expõe seus números, motivos de orgulho, e os vincula ao mérito do “ser goiano”, 
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para obter o reconhecimento e a consagração no status de grande mídia. Mas pela 

modalização, tenta-se produzir a sensibilização e exaltação do outro. 

A publicação que segue resulta de uma escolha temática e figurativa ao mesmo tempo 

objetiva, pois traz um levantamento de dados de acesso aos sites de informação, e simbólica, 

o enaltecimento de um povo por sua atitude leitora, assim como o enaltecimento da mídia por 

sua capacidade produtiva. Ela é relatada segundo um modo discursivo que descreve os dados 

com minúcia, com números precisos, fonte de dados confiável, período de análise quase 

instantâneo pela data da averiguação, produzindo um efeito de objetividade e movimentando 

uma atitude tipicamente do regime diurno, ao fazer uso de modos de dizer pontuais, precisos, 

diretos.  Por outro lado, também opera uma descrição da ordem do drama, produzindo um 

efeito emocional, suscetível de despertar no leitor um instinto de reconhecimento do outro, 

intimidade, proximidade, harmonia, ao movimentar imagens do regime noturno. 

Nota-se que a autorreferencialidade tem uma origem enunciativa múltipla, quer dizer, 

engloba tanto uma finalidade de construção de um discurso referencial, em busca de 

credibilidade e de autenticação da realidade, quanto ficcional, que produz o efeito de 

dramatização. Do mesmo modo, movimenta prioritariamente um imaginário pertencente ao 

regime crepuscular, que revela uma ideia de construção, continuidade, por vezes, conclusiva, 

como ocorre em: “Já mostrou”, “já deu até”, “já recebeu”, “É Goiás, é notícia”.  

Nesse novo modo de enunciação que emerge nas páginas dos jornais, a regra parece 

ser a subjetividade. O efeito emocional é produzido pela organização midiática enquanto 

dispositivo de enunciação, que encarna suas condições de produção e revela seus 

procedimentos de encenação dos sentidos.  
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Minha câmera para mim: Sentidos do gesto da selfie 
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Resumo 
A fotografia foi desde sua criação e primeiros usos uma tecnologia e uma prática sociocultural 
disputada pelos campos da história e da arte. Mas no cenário ultraconectado do século XXI, 
ela desponta para um novo uso, a selfie. Este artigo de cunho teórico propõe algumas 
contribuições para uma epistemologia da fotografia a partir desta prática inaugurada pelas 
comunidades virtuais, diferenciando-a do autorretrato e descrevendo suas características 
específicas e seus resquícios simbólicos. Para discutir este tema contemporâneo, travamos 
uma conversação com a psicologia analítica junguiana e o imaginário durandiano. 
 
Palavras-chave: epistemologia; fotografia; imagem; imaginário; selfie. 
 
Abstract 
Photography was since its creation and first uses a technology and sociocultural practice 
contested by the fields of History and Art. But in the hyperconnected scenario of the 21st 
century, it stands out for a new use, the selfie. This article proposes some contributions to the 
epistemology of photography from this practice inaugurated on virtual social networks, 
pointing out the differences from the self-portrait and describing its specific features. To 
discuss this contemporary theme, we bring Jung’s analytical psychology and Durand’s 
imaginary system. 
 
Key words: epistemology; photography; image; imaginary; selfie. 
 

A palavra pode ser estranha, mas já nos acostumamos com o formato visual do que ela 

representa. A selfie é a fotografia que uma pessoa faz de si mesma usando a câmera embutida 

em dispositivos móveis, principalmente o celular. Pela ampla difusão e uso no vocabulário 

cotidiano, foi escolhida pelo dicionário Oxford em 2013 como a palavra da língua inglesa do 

                                                       
1 anelisedecarli@gmail.com 
2 relohmann@gmail.com 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso Internacional do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: Conceitos, noções, metáforas 

29 a 31 de outubro de 2015 - Porto Alegre, Brasil 

 

 797 

ano3. Mas a definição oficial4 não fala somente dos modos de captura desta imagem 

fotográfica, mas também de seus usos. Em livre tradução, selfie é a “fotografia que se tira de 

si mesmo, geralmente com um smartphone ou webcam, para upload em mídia social ou 

website”. Isto significa que para este tipo particular de fotografia, o compartilhamento, seja 

nas redes abertas ou em ambientes privados de interação eletrônica, é um aspecto definidor.  

A nova categoria, ou novo uso da fotografia tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores, clamando por uma definição de suas características. É neste sentido que este 

artigo pretende circular os aspectos que nos parecerem definidores dessa prática. Tomamos o 

imaginário como uma perspectiva antropológica para entender este fenômeno comunicativo. 

Para Gilbert Durand (1997), a imaginação criativa do homem é uma resposta às faces 

amedrontadoras da passagem do tempo e da consciência de nossa mortalidade, de forma que 

essa questão, fundante para a fotografia, também é definidora para o sistema imaginante. Quer 

dizer que, se as forças simbólicas descritas pelos regimes do imaginário (Durand, 1997) 

influenciam nesse comportamento, é possível encontrar traços simbólicos que impulsionam as 

selfies.  

 

O duplo trágico da imagem 

Narciso sucumbe ao poder de sua própria imagem. À beira de um lago, depara-se com 

seu reflexo, do mais belo dentro os mortais, e dali não consegue sair. O “[...] espelho 

imaculado das águas” (BRANDÃO, 1997, p. 180) mostrara-lhe seu duplo, ou pelo menos a 

face exterior de si mesmo.  

Como todos os mitos, a história de Narciso, repetida e recontada milhares de vezes na 

literatura e em outras artes pelo menos desde Ovídio, perde partes importantes. Isso porque 

esta é a trajetória mesmo da imagem simbólica: para ser compreendida, com o passar do 

tempo, é absorvida e transformada em diferentes narrativas. Como explica Durand (1998), a 

imagem, que é contraditória por natureza, passa por momentos diferentes na história da 

sociedade. Por vezes está no profundo, por vezes no topo da tópica sociocultural, isto é, em 

voga ou escamoteada nas práticas cotidianas. A tópica sociocultural é como uma espécie de 

“estado da arte da civilização”, um momento do espaço-tempo em que certos simbolismos 

                                                       
3 Oxford Dictionaries. The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013 is… selfie. Disponível em 
http://blog.oxforddictionaries.com/2013/11/word-of-the-year-2013-winner/. Acesso em 29 ago. 2015. 
4 Oxford Dictionaries. Selfie. Disponível em: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie. 
Acesso em 29 ago. 2015. 
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encarnam em determinadas manifestações imagéticas. Durand descreve os períodos 

civilizacionais como tópica sociocultural, ou seja, disposição dos elementos num lugar, um 

topos, que descreve suas relações mútuas. Fazendo um paralelo com o diagrama freudiano da 

psique individual, onde um círculo se divide em consciente e inconsciente (1998, p. 93). Na 

camada mais profunda estaria submerso o inconsciente coletivo, o “isso” antropológico (id), 

nascedouro das imagens simbólicas, pobres em figuração e fortes em estrutura funcional. Na 

camada do meio deste diagrama (lugar do ego na psique individual), repousariam as máscaras 

da identidade, estratificações sociais às quais aderimos para a inserção nos grupos de classe, 

sexo, idade etc. Acima (superego), controlando e organizando os códigos socioculturais, 

estaria a sociedade e os planos ideológicos vigentes. A este esquema tripartido 

(respectivamente constante antropológica, ego sociocultural e sociedade), Durand adiciona 

outra dimensão, o tempo que dinamiza o lugar das imagens entre os três polos de acordo com 

cada época civilizacional. Ou seja, os conteúdos imaginários simbólicos complexos do id 

passam pelo escrutínio sociocultural, aparando suas arestas inconfórmeis, alógicas, próprias 

do arquétipo, até atingirem o topo do diagrama e tornarem-se “ideologia” de determinada 

época (algo como a textualização das imagens em Flusser). Movimentos antagônicos se 

sucedem nesta dinâmica, adequando a polissemia das imagens simbólicas e transformando-as 

em ideologia, e, posteriormente, fazendo a inadequação da ideologia parecer tão premente, a 

ponto de promover um reafundamento dessas imagens para o id profundo novamente. É este 

movimento que permite o desenrolar da história. 

Se a imagem de Narciso está em voga, são seus aspectos mais simples e lineares que 

estarão ao nosso alcance. Se estiver no profundo, a imagem simbólica encarnada pelo mito de 

Narciso volta a ser tão complexa a ponto que dela não se fale mais – e isso não significa dizer 

que assim ela perde seu poder de nos influenciar. Como explicou Carl Gustav Jung (2015), há 

todo um mundo inconsciente no qual se vale a nossa psique individual para retirar substratos e 

levar o desconhecido à consciência. Esse conteúdo profundo do inconsciente é coletivo e 

morada dos arquétipos. Trazidos à frente da consciência, ou girando a roda da tópica 

sociocultural, viram narrativas exemplares, como hoje muitas vezes chamamos os mitos. 

O fato é que Narciso não morreu por culpa própria ou mesmo na frente da água 

refletora por acaso. Conta a mitologia que o deslumbramento com a própria imagem foi uma 

profecia de Tirésias, um cego adivinhador que andava pela Grécia. E, como toda história 

complexa só faz sentido com uma miríade de hiperlinks, começamos aqui uma digressão. 
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Tirésias era cego porque foi castigado por Hera (a esposa de Zeus havia ficado furiosa porque 

ele havia descrito como se dá o prazer feminino). Zeus compensou-o pela cegueira 

presenteando-lhe com o dom da mântica. O profeta cego, que também ajudou Odisseu em sua 

jornada, havia previsto que ele viveria muitos anos “[...] se não se vir” 5. Chegar à beira do 

lago refletor e encontrar-se não foi uma coincidência, mas uma maldição de Nêmesis: ele 

sucumbiria a um amor impossível (BRANDÃO, 1997, p. 178). A maldição foi um pedido das 

ninfas, desejosas de vingar a morte de Eco. Ela apaixonada, mas impossibilitada de dizer uma 

palavra que não fosse uma repetição, sem a reciprocidade do amor de Narciso, isolou-se do 

mundo até virar uma pedra. 

Esta não é simplesmente uma livre associação de palavras, é uma maneira de pensar 

por imagens. Pois, para trabalhar com imagens, compreendendo-as como fenômenos 

complexos, é preciso não perder sua complexidade de vista. As derivações e contextos de uma 

história mitológica dizem respeito também a seu sentido específico. Isto porque na história 

oral, técnica da época ágrafa onde os gregos contavam seus mitos (TORRANO 2011, p. 15-

16), a contação da mitologia seguia uma ordem de enunciados paratáticos, isto é, ideias 

apresentadas lado a lado e não em sentido subordinado, sendo uma parte da história mais 

importante que a outra (BARROS, 2008, p. 63).  

O conhecimento científico encoraja, numa iconoclastia endêmica, um pensamento 

lógico depurado de imagens. Como um “efeito perverso” da “civilização da imagem” 

(DURAND, 1998, p. 31), uma explosão de técnicas visuais à disposição que inebriam e 

afastam a imagem como uma categoria epistêmica. Isto é, estamos num mundo que se 

expressa e se reconhece através de suas fotografias e vídeos, mas que não toma essas técnicas 

como formas de conhecimento. É preciso sempre acompanhá-las de texto. 

A teoria geral do imaginário fala de uma relação de continuidade entre as práticas 

arcaicas (e suas histórias) das práticas cotidianas. Por isso torna-se frutífero, a nosso ver, 

encontrar também no campo da Comunicação algo que embase os fenômenos para além dos 

dados “[...] históricos, sociológicos, culturais; tampouco em pulsões inconscientes” 

(BARROS, 2010b, p. 129), pois que estes pontos estão em constante comunicação na fita de 

Moebius que é o trajeto antropológico descrito por Gilbert Durand (1997) sobre o sistema 

imaginário. É por partirmos da perspectiva mitodológica que precisamos retomar o núcleo de 

                                                       
5 Em algumas traduções, a expressão de Ovídio para “si non se uiderit” aparece como “se ele não se vir” ou 
ainda “se ele não se conhecer” (SILVA, 2010, p. 66), em mais um exemplo de encontro entre os sentidos de 
conhecer, saber e visualizar, testemunhar com os olhos. 
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sentido do mito, incluindo suas histórias paralelas, e assim encontrar suas derivações nas 

práticas comunicacionais contemporâneas, onde situamos a selfie.  

 

Máscaras e definições 

As primeiras definições possíveis de uma imagem parte de suas características 

formais. A selfie é um autorretrato. Dizemos um autorretrato porque ela é um tipo específico 

de retrato de si mesmo, mas algumas diferenças entre a selfie e o autorretrato são importantes 

de se ter em mente. Enquanto o autorretrato está presente deste o início da história da 

fotografia (lembremo-nos de Nadar ou mesmo da família Lumière), a selfie é um fenômeno da 

sociedade em rede.  

A fotografia em seus primeiros anos, precisando convencer o público de suas 

potencialidades artísticas mais do que técnicas, imitou os grandes temas da pintura, como 

paisagens, naturezas-mortas, retratos e autorretratos. Por parte do mundo da arte, a fotografia 

era vista como uma ferramenta prática e útil, mas que, justamente por não possuir a influência 

na mão humana como a pintura, não podia ser considerada arte; e, para os artistas, pintura e 

fotografia não eram compatíveis, já que na pintura existe uma semelhança interior espiritual, 

uma interpretação, dignos da arte, enquanto na fotografia, existe um status de simulacro, uma 

cópia cuja semelhança se dá no caráter externo, portanto, incompatível com a arte 

(ROUILLÉ, 2009, p. 74).  

Mas é claro que a história embasadora de uma prática não morre com o 

aprimoramento tecnológico. Continuamos a fotografar tudo isso, a diferença está na 

aplicabilidade de certa prática. Apesar da existência apropriada dos conhecimentos químicos e 

ópticos, a fotografia demorou quase um século para aparecer. Isto porque, como qualquer 

técnica, “[...] surgiu no momento em que suas características se harmonizaram com a visão de 

mundo que se solidificava” (BARROS, 2010a, p. 214). Por que, então, a selfie apareceu, 

sintomaticamente precisando de um novo nome, hoje e não no século XIX? 

Para Rouillé (2009, p. 30), “[...] o declínio das funções documentais da fotografia 

acompanha o fim da modernidade e da sociedade industrial, e traduz-se em uma eclosão das 

práticas entre os múltiplos domínios – a fotografia, a arte contemporânea e as redes digitais”. 

Se para alguns a fotografia contemporânea perde sua função documental para possivelmente 

ganhar fins de entretenimento, para outros, ela traz uma nova função à prática, uma finalidade 

de comunicação instantânea. 
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Trazida para o contexto dos dispositivos móveis, a fotografia ganha o estatuto da 

“mediação visual da presença no presente” (VILLI, 2015, p.4, tradução nossa). Vale ressaltar 

que alguns modelos de câmeras tradicionais já estão vindo de fábricas com chips e conexão 

WiFi (VILLI, 2015). Isto é, o tipo de fotografia na qual a selfie está embutida, é um produto 

das telecomunicações, pois não é só a selfie que caracteriza o uso da fotografia nos dias de 

hoje, são também, mais pronunciadamente, os GIFs animados (LUPINACCI, 2015) e os 

filtros emulando câmeras antigas (LOHMANN, 2015).  

A função de atestado de presença da fotografia selfie prova que estivemos em um 

lugar incrível, sozinhos, inclusive correndo riscos. Depois da morte de pelo menos 10 pessoas 

e acidentes com uma centena de outras fazendo autorretratos arriscados6, o governo russo 

precisou lançou em julho de 2015 uma cartilha com indicações para fazer uma selfie segura. 

Isso porque começaram a circular no país fotos de pessoas em trilhos de trem, na frente de 

animais selvagens, em cima de telhados e até com armas engatilhadas7. Mas as selfies 

inapropriadas não param no limite da esfera particular da experiência. Recentemente, no 

Brasil, uma grande polêmica8 envolveu uma selfie tirada durante o velório público do 

candidato à presidência Eduardo Campos, morto num acidente aéreo em agosto de 2014. 

No ambiente virtual, a fotografia tem se colocado como o “idioma preferido”, 

indicando a fabricação de uma “autobiografia” (CRUZ, ARAÚJO, 2012, p. 112), mesmo que 

este seja um “[...] conteúdo autobiográfico por vezes forjado” (HOFFMANN; OLIVEIRA, 

2015, p. 6). No ciberespaço, assim como em qualquer comunidade, os sujeitos se engajam em 

tentativas de construção de personas, com a diferença de que “[...] o digital permite uma 

maior visualização da existência” (Idem, p. 123). Jung (2015, p. 82-83) explica que para 

buscar aprovação de nossas semelhantes na sociedade, aderimos à persona, a face social de 

nossa personalidade. Em ambientes em que nos é exigida tal postura em detrimento de outra, 

aderimos a uma individualidade que nos é esperada, para fácil assimilação e aceitação de 

nossas existências. Mas a persona é uma máscara, não é o nosso self. É um revestimento 

                                                       
6 Russia launches 'safe selfie' campaign after series of deaths. The Telegraph, 8/07/2015. Disponível em 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11725299/Russia-launches-safe-selfie-campaign-
after-series-of-deaths.html>. Acesso em 29 ago. 2015. 
7 ALI, Aftab. Russian teenagers 'set on fire' while trying to take the 'ultimate selfie' on train roof. 12/06/2015. 
Disponível em <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-teenagers-explode-while-trying-to-
take-the-ultimate-selfie-on-train-roof-10316438.html. Acesso em 29 ago. 2015. 
8 KAPA, Raphael. Selfie em velório de Campos gera indignação nas redes sociais Leia mais sobre esse assunto 
em redes sociais. O Globo, 17/08/2014. Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/selfie-em-velorio-de-
campos-gera-indignacao-nas-redes-sociais-13635476. Acesso em 29 ago. 2015. 
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adequado socialmente e necessário subjetivamente para protegermos nossa psique individual 

e vivermos bem em comunidade.  

A selfie encarna uma forma de representação contemporânea (em locus e técnica) da 

persona, mas com o mesmo objetivo da máscara, a busca por prestígio social. Algumas 

comunidades virtuais são exemplares para entendermos a relação entre expressão de si no 

ambiente online e o uso da foto selfie: 

 
Como em qualquer rede social, no Instagram os usuários criam personas: escolhem 
determinadas fotografias para compartilhar com amigos, colegas e também 
desconhecidos ─ em uma tentativa de definir em imagens suas vidas e 
personalidades, procurando se destacar e diferenciar da multidão. Criam, através de 
fotografias, uma linha de tempo de suas atividades, podendo marcar em um mapa do 
aplicativo os lugares em que as fotografias foram registradas, como em viagens ou 
restaurantes badalados (LOHMANN, 2015, p.33). 
 

A selfie, e o advento da câmera com visor frontal nos dispositivos móveis (causa e 

consequência dessa prática) realizam o sonho de concretizar aquela imagem do espelho em 

que, de repente, encontramos nosso melhor ângulo. Conseguimos, então, fazer com que os 

outros nos vejam através dos nossos olhos. Em cima do melhor ângulo encontrado ainda 

podemos adicionar cortes, molduras, filtros, edições disponíveis facilmente nos aplicativos 

disponíveis. A identidade pessoal, quase uma “autoimagem perfeita” (HOFFMANN; 

OLIVEIRA, 2015, p. 5), que colocamos à disposição do outro na web é totalmente controlada. 

O controle é um gesto. Gesto elaborado com as mãos, com a força, com o deliberado 

engajamento na atividade. O gesto, potência do corpo inteiro, é quase sempre diminuído para 

o gesto específico das mãos9. Esta relação nos é importante porque queremos falar do gesto 

específico da fotografia. Prostar-se detrás de um aparelho similar a uma arma, com visor, 

botões de disparo e mira engaja nosso corpo numa tarefa específica. Na maior parte dos casos, 

não se fotografa com a os pés, ou com a barriga10, mas a fotografia se produz na altura dos 

olhos. A selfie acontece por uma mudança de gesto, de um gesto fotográfico para um gesto 

comunicacional.  

                                                       
9 “Movimento do corpo, principalmente das mãos, braços, cabeça e olhos, para exprimir ideias ou sentimentos, 
na declamação e conversação. [...] Aceno, mímica, sinal. [...] Semblante”. Gesto. Dicionário Michaelis. 
Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=gesto Acesso em 29 ago. 2015. 
 
10 A não ser em casos excepcionais, como as antigas câmeras sem visor, as câmeras lomo ou as Rolleiflex, com 
refletor na parte superior da câmera. 
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Se o autorretrato tradicional dependia de superfícies refletoras em geral, inclusive 

ampliando epistemologicamente o campo da fotografia11, na selfie, o gesto fotográfico 

depende menos do reflexo e mais da persona do fotógrafo-fotografado. A foto selfie está 

menos ligada à forma com que o retrato é tirado, com reflexo ou com câmera reflexa – 

quando o dispositivo aponta para frente, congelando uma imagem de espelho –, do que a 

quem posta a fotografia no mundo virtual. Esta fotografia revela e amplia o “fotográfico” para 

um momento de antes, durante e depois do clique, que Silva Jr. (2015) chamou de “segundo 

clique”: os compartilhamentos e curtidas nas comunidades virtuais. 

A selfie é postada por um autor: esta é a certeza de sua autoria, seu perfil, ligado ao 

conteúdo que compartilhou na rede. Esta é uma ligação que se estabelece de imediato na 

leitura de uma selfie em seu meio próprio, o ambiente digital. Um autorretrato fotográfico 

tradicional, isto é, não produzido para o meio digital em específico, não ganha o estatuto de 

post, mas de fotografia: a informação disponível sobre o sujeito presente na foto, quando 

porta uma câmera, é aquela da imagem mesmo, seu reflexo. A informação disponível sobre o 

sujeito que tira e posta uma selfie, ou utiliza-a para fins de avatar nas redes sociais, está a um 

clique de distância. Não são poucos os usuários da fotografia nas redes que postam 

diariamente selfies muito parecidas umas com as outras, quiçá seu melhor ângulo, como um 

mosaico de imagens de si que ficam registradas na linha do tempo de seus microblogs 

eletrônicos. Apesar de parecidas em estética e temática, elas continuam sendo produzidas, 

diariamente, numa tentativa de fixar os sujeitos na areia movediça da informação eletrônica. 

 

Narciso em um gesto 

Aspecto essencial da comunicação humana é a passagem de informação através dos 

anos, com fins cumulativos, o que Vilém Flusser (2007) vê como mais uma forma de o 

homem lutar contra a natureza de sua morte; de forma que a comunicação pode encarnar a 

luta do homem contra seu próprio desaparecimento. “O objetivo da comunicação humana é 

nos fazer esquecer desse contexto insignificante em que nos encontramos ─ completamente 

sozinhos e "incomunicáveis" (FLUSSER, 2007, p. 90). Para Flusser (2007, p. 102), vivemos 

num mundo permeado superfícies e linhas, respectivamente, as telas (de televisão, cinema, 

pintura, fotografia) e a representação do mundo tridimensional através da escrita. O 

pensamento no Ocidente, tradicionalmente alimentado pelas linhas, uma forma de representar 

                                                       
11 Índice de fora-de-campo através da incrustação (DUBOIS, 2012, p. 196). 
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o mundo por meio de uma sequência de códigos, estão cedendo lugar à abundância de 

superfícies. A escrita seria uma nova capacidade transformar superfícies em linhas, dessa 

forma abstraindo todas as dimensões, menos a conceituação (FLUSSER, 2002, p.10). A 

função das imagens técnicas seria a de emancipar a sociedade da necessidade de pensar 

conceitualmente (FLUSSER, 2002, p. 16).  

Percebemos, então, o entendimento de que a epistemologia ocidental, baseada na 

lógica cartesiana, excluiu a imagem, e a fotografia, por extensão, como técnica de produção 

de conhecimento. Talvez o pensamento cartesiano nos permita alcançar respostas a certas 

perguntas que ganharam destaque no cenário da civilização ocidental dos últimos séculos, e o 

conhecimento via imagem sirva para responder outras questões.  

Flusser (2007, p. 111) acredita que, se é verdade que o "pensamento-em-superfície" 

está absorvendo o "pensamento-em-linha", uma grande mudança pode se concretizar nos 

padrões de comportamento e na estrutura da sociedade – e talvez a foto de si em protagonismo 

em relação à foto do outro seja um sintoma dessa mudança. Em uma das comunidades virtuais 

de compartilhamento de fotografia mais famosas, o Instagram, a quantidade de selfies supera 

em quase o dobro as outras temáticas fotografadas (LOHMANN, 2015, p. 80).  

 

O que pode e a que responde a selfie? 

Se o sistema imaginário é a maneira que a consciência do homem desenvolver para 

contornar seus medos (DURAND, 1997), as diferentes técnicas são a maneira de concretizar 

essas abstrações que antes vivem exclusivamente no reino das ideias e das sensações. Se 

tomamos da comunicação como uma técnica de expressão de uma conteúdo interno que 

caminha em direção a um universo externo, neste artigo recortamos o fenômeno: debatemos a 

selfie como uma técnica da fotografia de si no cenário contemporâneo da hiperconexão de 

dispositivos. 

Neste contexto, enfrentamos alguns problemas gerados pelo contínuo aumento de 

alcance e de perfeição dos nossos gestos, os melhoramentos tecnológicos. O risco é que, “[..] 

a técnica, de meio, passa a ser um fim em si mesma, e o homem, que deveria direcionar sua 

utilização, passa a girar ao seu redor” (CONTRERA; BAITELLO Jr., 2003, p. 4). Esses são 

os casos das fotografias na Rússia, por exemplo, em que o cenário de risco é fabricado a fim 

de obter uma boa selfie. O conteúdo das comunidades virtuais de fotografia depende do ato 

voluntário dos usuários de criar e postar novos conteúdos diariamente, nos parece, a fim de 
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receber feedback de sua mensagem com interações eletrônicas. A selfie ganha destaque deste 

cenário de fotografias compartilhadas por que é forma de representação da persona, no 

sentido junguiano, da máscara social do self. Funciona nesse sentido quase como uma 

imagem educadora a respeito de quais são as personas aceitas socialmente e como é preciso 

que eu apareça no espelho, em concordância à imagem de outro espelho que eu vejo no meu 

dispositivo. O duplo de nós é o outro com o qual quero me parecer, que também se fotografa e 

que também é aceito socialmente: a selfie serve como técnica de fabricação e apresentação da 

persona. 

A aderência total à persona é um problema psicológico, como o próprio Jung (2015) já 

havia alertado ao descrevê-la, pois que o self é complexo e imperfeito e jamais ficará 

satisfeito de caber dentro das fronteiras da aceitação social. A busca pela imagem perfeita de 

si pode levar ao apagamento da noção de alteridade, uma vez que sua mediação, a 

tecnológica, “[...] próxima demais [...]” (CONTRERA, BAITELLO Jr., 2003, p. 8), também 

se apaga quando se naturaliza. 

O simbólico reprimido em certo contexto social retorna revestido de outra técnica num 

momento posterior, é como se descreve o funcionamento da tópica sociocultural (DURAND, 

1998). O simbólico pode virar ancorado em diferentes técnicas, como o discurso ou a 

imagem, na qual situamos a fotografia. A selfie mostra de arrasto o rosto de si para o outro, o 

fotógrafo quer ser visto. Pensando em escala global, se ganham protagonismo as fotos de si 

mesmo, perdem protagonismo outras fotos, as fotos do outro. E é justamente neste contexto 

que reaparece com força na mídia o trabalho do fotojornalismo, reconhecida ferramenta de 

visualização das alteridades apagadas socialmente12. 

Para além do efeito perverso de ver-se demais no espelho, a fotografia de si também 

pode ser sintoma de uma necessária expressão de sujeitos apagados no contexto 

contemporâneo da tecnologização como protagonista dos fenômenos sociais. “As fotografias, 

por seu caráter de imagem visual, dão de assalto sua significação” (BARROS, 2011, p. 122). 

As selfies gritam ‘Por favor” Me veja! Estou aqui’. As selfies são como Eco na caverna, 

pedindo desesperadamente a Narciso que a amasse, embora não soubesse dizer outra coisa 

além de repetir o que seu amado antes diria. “Escolher a fotografia como forma de 

                                                       
12 Vide recente caso da fotografia que Nilüfer Demir fez do corpo de Aylan Kurdi, um menino curdo de três anos 
encontrado afogado no dia 3 de setembro de 2015, numa praia da Turquia. A publicação gerou imediata reação e 
posicionamento do governo turco e cidadãos europeus sobre a corrente migratória iniciada pelo menos três anos 
antes. 
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comunicação de si é, de novo, dar voz ao nosso ser arcaico que, em vez do discurso, prefere a 

imagem visual” (BARROS, 2011, p. 122). 

O mito de Narciso não é somente uma história cuja temática nos lembra, à superfície, 

o encanto pelas imagens de si. Ele carrega e relaciona algumas imagens simbólicas, como a 

imobilização perante o duplo e a tragédia culminada pela falta de encontro entre o 

desconhecido (BRANDÃO, 1997, p. 179). O problema de Narciso, na verdade, era a visão. 

“Quantos anos viveria o mais belo dos mortais?” (BRANDÃO, 1997, p. 175-176), o oráculo 

de Tirésias havia respondido que tudo dependia se ele visse, ou conhecesse, a si mesmo. Mas 

quem nos dá esta profecia é justamente um avidinho desprovido de visão. Sua virtude? A 

mântica, uma maneira de olhar para fora a partir de dentro. A mal contada perfídia de nosso 

mito, esterotipadamente chamada narcisista, esconde a simplicidade e a inocência de seu 

gesto: ele nunca havia se visto profundamente antes. E ao encontrar sua sombra, sucumbiu. 
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Resumo 
As periferias tomadas como lugares de crimes e seus decorrentes castigos configuram-se em 
lugares (espaços) tematizadores da liberdade humana, seus limites e imputações. O centro, ao 
deter o poder de dotar o mundo de significação, opõe-se à periferia como o limiar, local de 
passagem, instável e precário. Como espaço de periculosidade, caótico e incompleto, ao 
mesmo tempo em que é plural, enfrenta a ausência de discursos multiformes por parte da 
mídia. A incidência do imaginário nos textos midiáticos redunda na produção e seleção de 
imagens, as quais repercutem num enquadramento noticioso. O imaginário colonial 
fundamenta-se como fonte dotadora de sentido do qual percebe-se e explora-se 
midiaticamente apenas a simbiose periférica, um percurso que faculta ao relato das fronteiras 
alimentar o belicismo das metrópoles. 
 
Palavras-chave: periferia; imaginário; enquadramento.  
 

Abstract 
The peripheries taken as places of crimes and their punishments resulting shape in places ( 
spaces) tematizadores of human freedom, its limits and allocations . The center, to have the 
power to provide the world with meaning, opposed to the periphery as the threshold , a place 
of passage , unstable and precarious. As a place of danger , chaotic and incomplete , while it 
is plural, facing the absence of multiform speeches by the media. The incidence of 
imagination in media texts results in the production and selection of images, which sound a 
news framing. The colonial imaginary is based as source of meaning which it is perceived and 
explores media only peripheral symbiosis, a route that provides the account of borders feed 
the warmongering of the metropolis. 
 
Keywords: periphery; imaginary; framework. 
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O Imaginário e a epidemia das imagens periféricas nas interações fronteiriças  

O artigo tem por objetivo a análise da imagem do espaço fronteiriço, buscando 

compreender a relação dos elementos culturais e cinematográficos que conduzem à 

constituição de um imaginário, além da observação das interações culturais transfronteiriças 

no que diz respeito às relações identitárias promovidas de um lado ao outro da faixa de 

fronteira. Analisa-se a construção da identidade territorial dos atores sociais representados, 

que tem como base para sua elaboração a referência a um espaço determinado, denominado 

de espaço de referência identitária, tratando-se de espaços concretos que se convertem em 

referenciais básicos na construção simbólica de uma identidade cultural. Desta forma, ela se 

torna também uma identidade territorial (local, regional ou nacional), por ser construída 

fundamentalmente em torno da imagem de um território ou de uma paisagem específicos. 

Em trabalhos anteriores, observou-se representações sobre as relações sociais nas 

fronteiras internacionais brasileiras em representações construídas ficcionalmente para o 

cinema, em confronto com representações recorrentemente trabalhadas na cobertura 

jornalística. O imaginário ficcional, diferentemente do imaginário jornalístico, guarda uma 

margem de criação que permitiria, em tese, atualizar a aproximação cultural entre as nações 

vizinhas. No entanto, o que se constata é que o enquadramento jornalístico vem produzindo 

um efeito de agenciamento sobre importantes produtos da cinematografia ficcional. A 

incidência do imaginário nos textos midiáticos redunda na produção e seleção de imagens, as 

quais repercutem de forma semelhante a um enquadramento noticioso. Ao imaginário pode-se 

imputar uma forma de produção das representações do espaço no noticiário, evidenciando 

determinadas imagens. O centro, ao deter o poder de dotar o mundo de significação, opõe-se à 

periferia como o limiar, local de passagem, instável e precário. Como espaço de 

periculosidade, caótico e incompleto, ao mesmo tempo em que é plural, enfrenta a ausência de 

discursos multiformes por parte da mídia. 

Quais elementos são apontados e reiterados quando o tema são as fronteiras terrestres 

brasileiras no cinema brasileiro? Foram selecionados quatro filmes que reúnem elementos 

relacionados às noções que se pretende examinar, relativas à construção da identidade 

territorial dos atores sociais representados. Foram considerados os locais em que se passam as 

narrativas, os personagens e as situações por eles vividas. Trata-se de componentes temáticos 

relacionados às pessoas que, nestes filmes são, predominantemente, caracterizadas como 
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traficantes, policiais, além de habitantes da faixa de fronteira que vivem o cotidiano das 

fronteiras internacionais do Brasil marcado pela precariedade e/ou vigilância. 

Observa-se recorrentemente, no imaginário das fronteiras uma disputa sobre o que 

deve ser mostrado. Recorda-se aqui a metáfora da porta e a da ponte, de Simmel, na qual a 

porta fecha e a ponte liga. Pode-se dizer, que no caso das fronteiras, literalmente, a figura da 

ponte promove a integração entre Estados-nação, enquanto as aduanas limitam e regulam o 

tráfego, considerando a inclusão e a exclusão. No cinema, no caso dos filmes exemplificados, 

esta questão é levada a partir do ponto de vista do plano individual, ao retratar o cotidiano de 

pessoas que vivem neste contexto. Assim, através dos elementos da linguagem 

cinematográfica, prevalece o plano do emocional, ao mostrar o quanto isso afeta a vida vivida 

localmente.    

Pretende-se examinar a repetição de certos enquadramentos e esquemas narrativos 

referentes a determinadas associações simbólicas, observando aspectos vinculados a situações 

de precariedade, à presença marcante das instituições, ocorrendo relações e superposições 

entre a formalidade e a informalidade nos espaços fronteiriços retratados. Nas temáticas 

exploradas pelos filmes, se constata o estado de precariedade com que pessoas levam suas 

vidas na fronteira do Brasil com o Paraguai, dominada por traficantes e pistoleiros (Os 

Matadores), passando pela ação de um homem que pratica descaminhos na fronteira do Brasil 

com o Uruguai (O banheiro do Papa), um traficante que ameaça explodir uma bomba atômica 

na fronteira amazônica (Segurança Nacional), além de depoimentos de jovens sobre as 

fronteiras na América do Sul (Caroneiros). Ligada à composição de um imaginário, há formas 

dominantes de organização fílmica e de relação que esta estabelece com a realidade, a partir 

do conjunto de questões abordadas. Os atores sociais são vistos como personagens com 

determinados comportamentos em relação ao espaço fronteiriço. Traficantes e pistoleiros que 

aproveitam a fronteira para fuga, o pai de família que pratica pequenos descaminhos, a 

infraestrutura institucional representada por diversos órgãos como exército e polícia federal 

que encaram a fronteira como uma grande ameaça e os jovens que viajam pela América do 

Sul, comparando as diferenças e semelhanças entre os povos das diversas nações sul-

americanas.   
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A identidade territorial da periferia 

Ao tratar da concepção de território, Osório (2005, p.17) propõe que o termo não seja 

reduzido “exclusivamente à sua dimensão jurídico-administrativa, de áreas geográficas 

delimitadas e sob domínio do Estado”. A autora compreende que o território é produto de 

processos de controle (jurídico/político/administrativo), dominação (econômico-social) e 

apropriação (cultural-simbólica) do espaço geográfico que nem sempre são coincidentes. 

Assim, ao se delinear a noção de territorialidade, que trata do espaço vivido, a partir da 

apropriação cultural-simbólica da imagem das fronteiras terrestres brasileiras observa-se uma 

disputa sobre como mostrar a territorialização desses processos que se dá tanto “de cima para 

baixo” (a partir da ação do Estado ou de grandes empresas, por exemplo) quanto “de baixo 

para cima” (através das práticas e significações do espaço efetivamente vivido e representado 

pelas comunidades) (OSÓRIO, 2015, p.17).  

Appadurai (1997, p.35) observa que “os movimentos humanos característicos do 

mundo contemporâneo são igualmente uma ameaça ao Estado-nação, assim como a conexão 

dos sujeitos à vida local”. O autor alerta para o fato de que a constituição do Estado-nação se 

dá a partir da concepção de uma correspondência entre povo, território e soberania legítima, o 

que na prática não ocorre, porque a circulação e trocas são vivas e praticadas no âmbito do 

cotidiano.  

Segundo Osório (2005, p.17), ao contrário do território, que de alguma forma define 

“nós” e os “outros”, o “próprio” e o “não-próprio”, ou seja, carrega um sentido de 

exclusividade, a territorialidade é um processo de caráter inclusivo, incorporando novos e 

velhos espaços não separando quem está “dentro” de quem está “fora”. Nota-se que nos 

filmes aqui observados, os limites dos territórios representados são ampliados a partir do 

espaço vivido compartilhado e da visão de imagens destas periferias nacionais agregadas 

pelos atores sociais que conduzem as narrativas e que levam em conta a questão cultural e 

identitária que mobiliza as populações locais. A relação com a alteridade, que se dá a partir da 

configuração imagética exemplificada, é decisiva na configuração das relações sociais que se 

estabelecem entre as figuras destacadas da periferia. Aqui, a identidade é geográfica, mas 

também tem suas bases na dimensão simbólica da realidade, se reinventando. Neste sentido, a 

presença de “marcos” ou referenciais histórico-geográficos pode se tornar um importante 

elemento na construção e reconstrução de identidades. (OSÓRIO, 2005, p.34). Estes 

referenciais podem ter diferentes amplitudes simbólico-geográficas, desde a escala local (uma 
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praça ou monumento na construção de uma identidade urbana ou de bairro) até a escala 

nacional (uma paisagem que marque a formação de uma identidade nacional), passando por 

escalas regionais. (OSÓRIO, 2005, p.35).  

E nas imagens analisadas, a identidade se volta para o cidadão da periferia nacional, a 

partir de um imaginário compartilhado sobre as fronteiras terrestres brasileiras em diferentes 

regiões geográficas do país. Destaca-se um papel simbólico das paisagens que, embora 

fisicamente pouco expressivas, ocupando às vezes extensões muito restritas, acabam tendo um 

potencial ou sendo efetivamente projetadas para simbolizar áreas muito maiores do que as que 

efetivamente ocupam. Assim, algumas áreas, pouco extensas, mas dotadas de profunda 

singularidade e/ou importância geográfica, tendem a possuir um grande potencial para a (re) 

construção de identidades (OSÓRIO, 2005). É o que acontece com o imaginário, tanto das 

periferias metropolitanas, como as favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, como das 

periferias nacionais, como a tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu, que acabam simbolizando 

toda uma área designada como periferia, dando a impressão que para além do local, se cria 

uma identidade regional periférica em comum, às vezes, desconsiderando as particularidades 

geográficas de outras periferias.    

Vamos utilizar a categorização proposta por Osório (2005, p.35), para analisar a 

representação da identidade territorial ligada ao espaço da periferia regional exemplificada, a 

partir do imaginário colonial fundamentando-se como fonte dotadora de sentido do qual 

percebe-se e explora-se midiaticamente apenas a simbiose periférica, em um percurso que 

faculta ao relato das fronteiras alimentar o belicismo das metrópoles.a partir no nosso, a partir 

de dois vetores analíticos, envolvendo: 

a) o caráter singular e contrastivo da identidade, definida na relação com a alteridade, com a 

diferença, criando identidades regionais, nacionais, etc;  

b) o caráter qualitativo e simbólico da identidade, mas sem prescindir, no caso das identidades 

territoriais, de um referencial concreto, um espaço de referência.  

c) o caráter dinâmico ou “relativamente estável” da identidade, sempre em processo.  

Appadurai alerta para o fato de que o senso comum sobre nação imbrica-se com a 

idéia de coerência cultural em torno de um determinado território. “Na história da teoria 

cultural, território e territorialidade têm certamente um papel importante: de forma geral, a 

idéia de que as culturas são coerentes, com fronteiras contíguas e persistentes sempre se 
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firmou na sensação de que a sociabilidade humana é naturalmente localizada e mesmo 

limitada pela localidade”. (APPADURAI, 1997, p.42).  

 

O imaginário das fronteiras no cinema  

O filme Banheiro do Papa (El baño del Papa, César Charlone e Enrique Fernández, 

2007), é uma produção franco-uruguaio-brasileira. Mostra a visita do Papa João Paulo II, em 

1988, à cidade de Melo, no Uruguai. A chegada do Papa se apresenta como uma oportunidade 

para a população lucrar com a sua vinda. O filme conta a história de Beto, que utiliza a sua 

bicicleta, como meio de transporte para viver de pequenos contrabandos. Ele compra produtos 

na cidade de Aceguá, localizada no lado brasileiro da fronteira. Com a vinda do Papa, decide 

construir um banheiro público para atender os peregrinos que visitarão a cidade.  

O filme Caroneiros (Martina Rupp, 2006) mostra seis jovens a bordo de dois fuscas, 

que percorrem 18 mil quilômetros pela América do Sul, dando carona para jovens de 

diferentes nacionalidades, como uruguaios, chilenos, argentinos, paraguaios, brasileiros, etc.. 

Cada pessoa que embarca dá o seu depoimento sobre os mais diversos temas como política, 

cultura ou Mercosul, por exemplo. O longa-metragem costura estes depoimentos, que são 

mostrados de forma intercalada, promovendo o diálogo e a experiência de compartilhamento 

de espaços e relatos.     

Tanto em Caroneiros, como em Banheiro do Papa, o caráter simbólico do espaço, no 

caso, do território, é dado pelas localidades nas divisas entre países, composto pelas aduanas, 

que se constituem em locais de passagem oficiais e também pelas paisagens naturais. Estas 

podem ser chamadas, respectivamente de paisagem-símbolo e regiões-paisagem3.  

Ocorre uma dicotomia entre os dois tipos de paisagem, pois ambos os filmes 

apresentam a mobilidade dos personagens, através do seu fluxo na região de fronteira, que é 

física, mas também simbólica. A paisagem natural faz fronteira, mas não segue a linha 

imaginária que o traçado cartográfico pressupõe. Existe um conflito entre Estado-nação e o  

Estado vivido. Assim como também a identidade daquelas pessoas não é estática e vai sendo 

                                                 
3 Regiões-paisagem – “De uma forma ou de outra, a paisagem “natural”, como nas velhas regiões geográficas 
resultantes da conjugação entre formas de relevo dominantes, vegetação, clima e hidrografia, acaba ainda 
influenciando na construção das imagens regionais dominantes. Dentro da Faixa de Fronteira podemos encontrar 
diferentes escalas de manifestação dessas características”. (BRASIL, 2005, p.36). 
Paisagem-símbolo – “... paisagens que, embora fisicamente pouco expressivas, ocupando às vezes extensões 
muito restritas, acabam tendo um potencial ou sendo efetivamente projetadas para simbolizar áreas muito 
maiores do que as que efetivamente ocupam”. (BRASIL, 2005, p.37). 
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construída e modificada, ocorrendo assim, um processo de identificação, que se dá a partir das 

interações fronteiriças.  

Nota-se certa desterritorialização, em função do movimento do carro (em Caroneiros) 

e da bicicleta (Banheiro do Papa), pois são meios de transporte que possibilitam o fluxo, o 

estar em qualquer lugar. Através desta desconexão do espaço, não fica exatamente claro, onde 

estão os personagens.  

Já o enredo de Os Matadores (Beto Brant, 1997), apresenta os pistoleiros Toninho 

(Murilo Benício) e Alfredão, enquanto conversam em um bar, na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai. Eles aguardam a chegada de outro matador de aluguel. Os dois foram contratados 

para matá-lo. Enquanto esperam, conversam sobre a morte de Múcio, um famoso pistoleiro da 

região, cuja vida é contada em flashback. A fronteira funciona como uma metáfora para 

homens que vivem no limite entre a vida e a morte. O filme exibe o comércio de produtos 

falsificados, roubo de carro, em um ambiente rural fronteiriço cercado de precariedade e 

violência4.    

Segurança Nacional (Roberto Carminati, 2010) trata da Lei do Abate, de 2004, que 

autoriza a Força Aérea Brasileira (FAB) a abater qualquer avião que entre no espaço aéreo 

nacional sem autorização. No filme, o Brasil está sob ataque de traficantes e o agente da 

ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), Marcos Rocha (Thiago Lacerda) é convocado para 

combatê-los. Um deles chamado Hector Gasca, apodera-se de bombas de destruição em 

massa. Uma é lançada e explode em plena selva amazônica e com a outra, ameaça explodir 

Florianópolis. O longa-metragem pode ser categorizado como um filme de ação, com cenas 

de perseguição e explosões. 

Observa-se a cobrança de ações de projeção de poder do Estado brasileiro em suas 

periferias nacionais. Nestes exemplos, há o reforço da imagem da fronteira como um lugar de 

alta periculosidade. Se apresentam iniciativas públicas no combate ao tráfico através da Lei de 

Abate, sinalizando a possibilidade de proteção das fronteiras pelo exército, polícia federal e 

                                                 
4 O filme Os Matadores foi analisado em um artigo que trata dos aspectos da influência da atividade midiática na 
construção do imaginário e consolidação do Estado e da Nação. O trabalho detém-se no caso especial das 
representações sobre as relações sociais nas fronteiras internacionais brasileiras. São analisadas representações 
construídas ficcionalmente para o cinema, em confronto com representações recorrentemente trabalhadas na 
cobertura jornalística. GUIMARÃES, Isabel Padilha ;  SILVEIRA, Ada Cristina. Mídia e imaginário na 
construção do Estado e da Nação. In: Bravo, Maria Celia; Padoin, Maria Medianeira; Khün, Fábio; Novales, Ana 
Frega.. (Org.). História, regiões e fronteiras. 1ed.Santa Maria: FACOS - UFSM, 2012, v. 1, p. 343-355. 
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órgãos governamentais ligados aos serviços de inteligência. As fronteiras tornam-se casos de 

segurança nacional.  

Ambos os filmes poderiam se enquadrar no estilo “policial”, pelos seus enredos. Em 

Os Matadores, o foco da narrativa concentra-se sobre um grupo de pistoleiros que segue suas 

próprias leis. O cenário é formado por ambientes marcados pela precariedade e associados à 

violência, representando uma terra sem lei. Há uma cena emblemática, do pistoleiro Toninho, 

caminhando em meio ao comércio popular de rua, no Paraguai, totalmente integrado ao 

cenário. A fotografia da cena e o estilo de filmar, com a câmera na mão, proporciona o efeito 

documental à cena, como se esta tivesse sido retirada da própria realidade. Enquanto em 

Segurança Nacional, é marcante a atuação do exército na fronteira da Amazônia, alertando a 

comunidade nacional/local para seus perigos, como por exemplo, os traficantes que lá atuam.  

Na observação dos dois filmes, graças ao enfoque das narrativas e ao seu agendamento 

de conteúdo, percebe-se a construção da imagem de horror da fronteira, através de uma 

homogeneização do discurso que passa pelo cinema e que também se observa na televisão, 

através da cobertura jornalística5. As periferias nacionais são tratadas enquanto espaços de 

risco. Há a “tendência para pensar as fronteiras a partir de uma concepção que se ancora na 

territorialidade e se desdobra no político. Neste sentido, a fronteira é, sobretudo, encerramento 

de um espaço, delimitação de um território, fixação de uma superfície” (PESAVENTO, 2002. 

p.36). Nos quatro filmes, apresenta-se uma concepção de território6 que rompe com a visão 

mais tradicional.  

 
Em vez do território reduzido exclusivamente à sua dimensão jurídico-
administrativa, de áreas geográficas delimitadas e sob domínio do Estado, 
entende-se que o território é produto de processos de controle, dominação 
e/ou apropriação do espaço físico por agentes estatais e não-estatais. Os 
processos de controle (jurídico/ político/administrativo), dominação 
(econômico-social) e apropriação (cultural-simbólica) do espaço geográfico 
nem sempre são coincidentes em seus limites e propósitos. (BRASIL, 2005, 
p.17). 

 

                                                 
5 O Grupo de pesquisa Comunicação, identidades e fronteiras possui várias publicações sobre as representações 
das fronteiras internacionais do Brasil trabalhadas nas coberturas jornalísticas.   
6 Os conceitos de território, territorialidade, identidade territorial trabalhados nestes artigo, estão apresentados na 
publicação “Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da faixa de fronteira”, pesquisa 
realizada pelo grupo de pesquisa Rétis, do Departamento de geografia da UFRJ, liderado por Lia Machado 
Osório a pedido do Ministério da Integração Nacional (2005). 
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As pessoas que habitam a região de fronteira, como bem se observa no filme O 

banheiro do Papa, criam os seu modo de vida na interação com outras pessoas e diferentes 

ambientes, levando em conta a paisagem rural com seus desvios, rios, pedras e estradas, e não 

o traçado cartográfico presente nos mapas. O que é considerado para a mobilidade é o 

percurso e não o mapa. Ou seja, o que importa para o personagem, cuja ocupação é levar 

produtos de um lado ao outro da fronteira, é a Territorialidade, que se refere ao uso social do 

espaço físico, pois “ao contrário do território que, de alguma forma, define ‘nós’ e os ‘outros’, 

o ‘próprio’ e o ‘não-próprio’, carregando um sentido de exclusividade, a territorialidade é um 

processo de caráter inclusivo incorporando novos e velhos espaços, não separando quem está 

dentro de quem está fora”. (BRASIL, 2005, p.17). Neste sentido, a territorialidade de algum 

elemento geográfico dificilmente coincide com os limites de um território. Por exemplo, a 

distinção entre os territórios formalmente instituídos e a territorialidade, que se constitui no 

espaço vivido. (BRASIL, 2005). As fronteiras delimitam estados nacionais que necessitam de 

estrutura de fiscalização, como as aduanas, por exemplo. Mas para a população fronteiriça, o 

convívio na fronteira faz parte do seu cotidiano, na qual convivem o sentido da integração e o 

imaginário da cidade dividida. Em O banheiro do Papa, este cotidiano é mostrado, através da 

dificuldade do personagem principal em circular pela fronteira, pois se trata de um ambiente 

rural, no qual não há divisas entre os países. Neste sentido, há a insistência na divisão dos 

espaços para a prevenção da contaminação pelo estranho, neste caso, o estrangeiro. Situação 

semelhante ocorre em Caroneiros, pois ao mesmo tempo em que jovens percorrem a América 

do Sul, os Estados-nações aparecem representados pelas diferentes aduanas mostradas ao 

longo do filme, identificando a mobilidade limitada pela vigilância e fiscalização.  

 
O trabalho de produzir localidades — no sentido de que localidades são 
mundos da vida constituídos por associações relativamente estáveis, histórias 
relativamente conhecidas e compartilhadas e espaços e lugares reconhecíveis 
e coletivamente ocupados — entra freqüentemente em conflito com os 
projetos do Estado-nação (...) Também porque a memória e as ligações que 
os sujeitos locais mantêm com sua vizinhança e nomes das ruas, seus 
caminhos e cenários urbanos preferidos, momentos e lugares para 
congregação e divertimento estão sempre em conflito com as necessidades 
do Estado-nação de regular a vida pública. (APPADURAI, 1997, p.34). 

 
É o que se observa no filme O banheiro do Papa, o local e o espaço vivido em conflito 

com o que “as necessidades de padronização social e espacial pré-requisito para o cidadão-

sujeito moderno” criadas pelos Estados-nação. (APPADURAI, 1997, p.34). As questões de 
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soberania nacional estão muito mais conectadas à segurança nacional do que à diplomacia. 

Ambos seguem em separado. Appadurai (1997, p.37) distingue terra de território. “Enquanto 

a idéia de terra é uma questão de discurso de pertencimento espacial e relativo a origem, o 

território associa-se a integridade, vigilância, policiamento e subsistência”. (APPADURAI, 

1997, p.37). Não são levadas em conta, as identificações que os sujeitos podem ter com os de 

lá da fronteira, que geograficamente se encontram mais próximas que outras localidades 

dentro do próprio país.  

 

Considerações finais 

 Gioseffi (1997, p.48) ao discorrer sobre a imagem em Maffesoli, observa: “um mundo 

imaginal em rebelião aponta para a propagação de uma ‘epidemia’ de imagens que perpassam 

os diferentes campos da vida social”. A partir desta constatação, questiona-se se não há uma 

epidemia imagética da periferia, caracterizada pela ambivalência na representação das 

imagens de periferias nacionais. Não seria esta um tipo de ética da estética periférica que 

marca a periferia, em relação à identidade territorial e sentimento de pertencimento? Esta 

ambivalência se faz presente nos filmes analisados. Ética em comum do periférico, em função 

da estética (mesma emoção compartilhada baseada na identidade territorial ou em um 

imaginário de identidade territorial) permitindo o discurso ambivalente e colonial, não visto 

como contraditório, mas como dialógico. 

 
Maffesoli propõe analisar esta nova “ambiance” comunitária pós-moderna a 
partir do que ele chama de “paradigma estético”. Para Maffesoli, a 
socialidade tribal contemporânea, gregária e empática, que se apoia sobre as 
multipersonalidades (as máscaras do teatro cotidiano), age a partir de uma 
“ética da estética” e não a partir de uma moral universal. A sociedade 
elabora, assim, um ethos, une maneira de ser, um modo de existência. Esta 
“ética da estética” vai impregnar todo o ambiente social e contaminar o 
político, a comunicação, o consumo, a publicidade, as empresas, ou seja, a 
vida cotidiana no seu conjunto. (LEMOS, 1997, p.15).  

 
 As faixas de fronteira são áreas-limite ou de margens, mas também se constituem em 

áreas de contato e de interação. Observou-se, nos filmes, a fronteira sendo concebida como 

área de segurança nacional a ser protegida de inimigos externos (Os Matadores e Segurança 

Nacional), mas também como espaço de integração econômica e política entre as nações sul-

americanas partindo de iniciativas da população (Caroneiros e Banheiro do Papa), num 

movimento que ocorre de baixo para cima. Nos quatro filmes observou-se um estilo baseado 
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no pertencimento ao imaginário do território, chegando-se aí à periferia midiatizada, que é 

uma só. Mesmo os filmes que abordam a questão da integração, esta se dá por contraste à 

constituição do Estado-nação e em relação a outras localidades. 
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Resumo 
Em uma sociedade alicerçada no intenso movimento das imagens que são produzidas, 
reproduzidas e atualizadas a todo instante, podemos evidenciar o Imaginário como sendo a 
essência que alimenta e possibilita a disseminação das representações imaginais coletivas 
cotidianas. Imagens essas, que propiciam a formulação de construções discursivas específicas 
resultantes de experiências vivenciadas em um determinado espaço e tempo. Considerando o 
postulado, analisaremos, a luz da teoria de Durand, as narrativas orais coletadas durante o 
processo de levantamento de cultura imaterial no município de Pouso Redondo – SC. Sendo 
que, como enfoque central, buscamos perceber nos relatos as construções imaginais narradas 
pelos descendentes dos colonizadores que vivem na região, discutindo a pregnância 
simbólica, do estereótipo ao mito, acerca dos índios Xokleng, matizada ao longo de gerações.   
 
Palavras-chave: Narrativas; Imaginário; Pregnância Simbólica; Estereótipo. 
 
Abstract 
In a society grounded on the intense movement of images that are produced, reproduced and 
updated every instant, we can show the Imaginary as the essence that feeds and enables the 
dissemination of imaginary collective everyday representations. Images that enable the 
formulation of specific discursive constructions that are result of experiences lived in a 
specific space and time. Considering the postulated, we will analyze, with the help of 
Durand’s theory, the oral narratives collected during the research of immaterial culture in the 
city of Pouso Redondo – SC. Since, as central focus, we try to perceive in the stories the 
imaginary constructions narrated by the descendants of colonizers that live in the region, 
discussing the symbolic prägnanz, from stereotype to the myth, regarding the Xoxleng tribe, 
variegated for generations.  
 
Key words: Narratives; Imaginary; Symbolic Prägnanz; Stereotype.  
 
 
                                                 
1 leyddy2@gmail.com. 
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Delimitando o território das narrativas 

Compreender como fragmentos de narrativas podem permitir a produção de imagens 

que ao se entrelaçarem fortalecem a constituição de um Imaginário que é pautado na 

pregnância simbólica atribuída a um estereótipo, é a motivação desse trabalho. Para tanto, 

pretendemos, a partir da teoria do Imaginário proposta por Gilbert Durand, analisar as 

entrevistas/narrativas coletadas durante um levantamento de cultura imaterial realizado no 

município de Pouso Redondo – SC.   

Os relatos são narrados por moradores do local que são descendentes dos primeiros 

colonizadores da região que atualmente compreende a microrregião do Alto Vale do Itajaí. 

Pesquisas arqueológicas realizadas em Santa Catarina apontam que o local foi cenário tanto 

de contato como de conflito entre os colonizadores europeus e os grupos indígenas 

conhecidos como Xokleng.   

O que podemos evidenciar previamente é que, por algum motivo, trechos dessa 

interação conflituosa ou não, ainda encontram-se presentes na memória dos atuais moradores 

da região e são narrados com uma riqueza de detalhes que sugerem a ação de diversas 

construções simbólicas pregnantes que propiciaram a formulação de um estereótipo para os 

Xokleng. O dicionário Houaiss (2004, p. 313), define estereótipo como a “imagem 

preconcebida de alguém ou algo, baseada num modelo ou numa generalização”.  Definição 

essa que permite desenhar a trajetória das construções imaginais coletivas cotidianas que vem 

ocorrendo no município de Pouso Redondo a muitas gerações. As histórias que povoam o 

imaginário dos moradores da região acerca dos Xokleng são tecidas, contadas e repassadas de 

pais para filhos há muito tempo e propiciam a perpetuação do mito arquetipal Xokleng.  

Buscando esclarecer um pouco mais sobre o alimento desses enredos narrados pelos 

descendentes dos colonizadores, descreveremos na próxima sessão as perspectivas da corrente 

teórica apresentada por Durand que reforçam a ação que o Imaginário exerce nesse cenário. 

 

Imaginário e a reinvenção do novo 

Quando falamos sobre Imaginário podemos observar associações variadas a teorias e 

pesquisadores de áreas distintas. Sendo que, cada uma dessas teorias estabelece um viés ao 

qual a mesma será embasada.  Nesse processo de conversão e formulação de teorias, muitas 

vezes o imaginário esbarra em uma confusão de conceitos e terminologias que se aventuram a 

defini-lo. O que percebemos é que a cada nova tentativa de definição, o termo torna-se mais 
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abstrato, sendo entendido em alguns casos como imaginação ou fantasia. Como já citado 

anteriormente, nesse trabalho, adotaremos a teoria geral do imaginário proposta por Gilbert 

Durand (2002). 

Durand (2002) propõe que para entendermos as grandes constelações simbólicas que 

fundamentam o Imaginário precisamos compreender as estruturas que fundamentam os 

regimes Diurno e Noturno da imagem. 

 
O Regime Diurno tem a ver com a dominante postural, a tecnologia das 
armas, a sociologia do soberano mago e guerreiro, os rituais de elevação e 
purificação; o Regime Noturno subdividi-se nas dominantes digestiva e 
cíclica, a primeira subsumindo as técnicas do continente e do hábitat, os 
valores alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora, a 
segunda agrupando as técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria 
têxtil, os símbolos naturais ou artificiais do retorno, os mitos, e os dramas 
astrobiológicos (DURAND, 2002, p. 58). 
 

 A partir das proposições de vários pesquisadores do Imaginário, Gilbert Durand 

desenhou um trajeto antropológico que descreve o curso do imaginário e suas estruturas mais 

particulares. Durand (2002) apresenta um mapa conceitual capaz de proporcionar uma viagem 

ampla e satisfatória a bordo desse fascinante e envolvente conceito que estrutura a formação 

do homem.  

Turchi (2003) salienta o esforço de Durand para ampliar e, ao mesmo tempo, 

simplificar a compreensão do imaginário 

 
Buscando essa generalização, vai considerar o imaginário como a 
dinamização da totalidade das imagens produzidas pelo homem, sem 
nenhuma determinação histórica ou geográfica, individual ou coletiva, 
consciente ou inconsciente, normal ou patológica. A visão ampla do 
imaginário, com a soma das representações do homem, despreza o conteúdo 
do princípio de realidade, a noção de real e falso, aceitando o princípio de 
verdade, e reforça o postulado da semanticidade das imagens. Durand se 
coloca, então, diante do que ele vai chamar de trajeto antropológico: “a 
incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas 
e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e 
social” (1989, p. 29). A produção do imaginário é fornecida pela relação 
entre o polo subjetivo e as emanações do meio objetivo. 
 

 
Esse processo de estabelecimento de relações subjetivas e com o meio passa a ser 

percebido por Durand como um local de constituição de símbolos e mitos que solidificam e 

reafirmam “a da imagem, manifestada no símbolo, que dinamiza a estrutura” (TURCHI, 

2003, p. 26).  
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Nesse mesmo movimento, “o símbolo, pelo seu caráter dual, é um mediador que 

complementa ou totaliza o consciente e o inconsciente, a subjetividade e a objetividade, o 

passado e o futuro, baseando a bipolaridade do símbolo na sua qualidade de unificador de 

pares opostos” (DURAND apud TURCHI op cit).  

Assim, os símbolos se originam a partir das propriedades que compõem as dominantes 

reflexas 

 
Durand admite as três dominantes reflexas como matrizes nas quais as 
reflexões simbólicas vão naturalmente se integrar. E faz dos grandes gestos 
reflexológicos o ponto de partida de seu método – concomitância entre os 
gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas: É assim 
que o primeiro gesto, a dominante postural, exige as matérias luminosas, 
visuais e a técnicas de separação, de purificação, de que as armas, as flechas, 
os gládios são símbolos frequentes. O segundo gesto, ligado à descida 
digestiva, implica as matérias da profundidade; a água ou a terra cavernosa 
suscita os utensílios continentes, as taças e os cofres, e faz tender para aos 
devaneios técnicas da bebida ou do alimento. Enfim, os gestos ritmicos, de 
que a sexualidade é o modelo natural acabado, projetam-se nos ritmos 
sazonais e no seu cortejo astral, anexando todos os substitutos técnicos do 
ciclo: a roda e roda de fiar; a vasilha onde se bate a manteiga e o isqueiro e, 
por fim, sobredeterminam a fricção tecnológica pela rítmica sexual 
(TURCHI, 2003, p. 27). 

 
Para ampliar a aplicação das dominantes reflexológicas, Durand (2002) propôs o 

estabelecimento de uma classificação onde as três dominantes das representações simbólicas 

passam a serem agrupadas em dois regimes: o diurno e o noturno. 

  Partindo desse pressuposto, Durand (2002) descreve as estruturas que embasam as 

dominantes, que por sua vez, estruturam os regimes, conforme veremos a seguir.   

 

Os schemes 

Por constituírem-se como o nível mais abstrato da imagem os schemes podem ser 

entendidos como “uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, a factividade e a não-

substantividade geral do imaginário. [...] faz a junção [...] entre os gestos inconscientes da 

sensório-motricidade , entre as dominantes reflexas e as representações.  São estes esquemas 

que formam o esqueleto dinâmico, o esboço funcional da imaginação” (DURAND, 2002, p. 

60). Assim, os schemes podem ser compreendidos como a linguagem única e inicial 

manifestada através dos gestos.   

Os schemes estão relacionados aos gestos e às pulsões inconscientes e são a fonte, o 

capital referencial de todos os gestos possíveis da espécie homo-sapiens e, por conseguinte, 
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como a dimensão mais próxima da intenção e do gesto, manifestadas através dos reflexos 

biológicos postural e de deglutição e do aconchego na intimidade (TURCHI, 2003, p. 27). 

Nesse sentido, a dominante de posição está associada ao gesto postural que corresponde a dois 

esquemas: o da verticalização ascendente e o da divisão visual e manual, e, ao gesto do 

engolimento que corresponde ao esquema da descida e acocoramento na intimidade 

(DURAND, 2002, p. 60).  Todavia, os gestos diferenciados em esquemas vão determinar, em 

contato com o ambiente natural e social, a constituição dos grandes arquétipos, conforme 

sugere Gilbert Durand (2002, p. 60). São esses arquétipos que vão mediar todas as 

construções imaginais ao longo da vida das pessoas. 

 

Os arquétipos 

Carl Gustav Jung concebe os arquétipos como estruturas psicológicas que servem de 

alicerce para toda e qualquer construção humana. O arquétipo como sendo essa imagem 

inicial que viabiliza a concretude dos gestos (schemes), pode ser compreendido enquanto 

marco zero que fundamenta, gere, orienta, ampara, estrutura e (re)estrutura as nossas ações. 

Como já propôs Pitta (2004): 

 
Imagem primordial de caráter coletivo e inato, é o estado preliminar, zona 
matricial da ideia (JUNG). Ele constitui o ponto de junção entre o imaginário 
e os processos racionais. Ele é uma forma dinâmica, uma estrutura 
organizadora de imagens, mas que está sempre além das concretudes 
individuais, biográficas, regionais e sociais, da formação das imagens. 
 

Os arquétipos para Durand (2002) constituem-se como as substantificações dos 

esquemas e são desencadeados durante toda nossa vida “e a partir daí coordenam o campo 

psicológico. Apesar de presentes em todos nós, sua intensidade e momento de manifestação 

são imensamente variáveis de um ser humano para outro, tanto quanto a voz, a audição ou a 

forma de pensar e de sonhar” (BYINGTON, 1994, p. 7). 

            São muitos os arquétipos resultantes do processo de vivências e experiências humanas, 

pesquisados por Jung, De acordo com as experiências, cultura e até mesmo ambiência cultural 

de cada sujeito os arquétipos podem ser apropriados e utilizados de diversas formas. Durand 

(2002, p. 60) acrescenta que: “Jung evidencia claramente o caráter de trajeto antropológico 

dos arquétipos quando escreve: A imagem primordial deve incontestavelmente estar em 

relação com certos processos perceptíveis da natureza que se reproduzem sem cessar e são 

sempre ativos [...]”.   
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  Os arquétipos na qualidade de substantificarem os schemes podem ser compreendidos 

durante esse processo da seguinte maneira: 

 
Os arquétipos vêm mediar entre os esquemas, puramente subjetivos, e as 
imagens concretas proporcionadas pela percepção, sendo como imagens 
primordiais, unívocas e adequadas ao sistema. Os arquétipos constituem a 
junção entre o imaginário e os processos racionais. Os gestos dominantes 
diferenciados em esquemas, no contato com o ambiente ao redor, natural e 
social, determinam os grandes arquétipos (TURCHI, 2003, p. 28). 
  

Podemos citar como exemplos de arquétipos: o guerreiro, o bobo, o Matriarcal, o 

Patriarcal, o da Alteridade (da Anima - no homem e do Animus - na mulher), da Totalidade, 

do Herói, da Bruxa, do Velho sábio, da Morte, do Mestre-Aprendiz, do Caçador, do Líder, do 

Sacerdote, do Inocente, entre outros. Segundo Byington (1994), os arquétipos principais que 

compõem a nossa formação social são: o Matriarcal, o Patriarcal, o da Alteridade (Anima e do 

Animus) e o da Totalidade.              

       O arquétipo matriarcal estabelece-se pelos princípios da sensualidade, da fertilidade e do 

prazer expressos mais por vivências e imagens do que por palavras. Através dele é que se 

elaboram as grandes vivências sensuais do processo de desenvolvimento da personalidade. O 

arquétipo patriarcal prioriza a tarefa e o dever codificados abstratamente em conceitos que 

tendem a operar dogmaticamente. Faz-se mais por palavras e conceitos do que por imagens, é 

mais racional. É por seu intermédio que são elaboradas competitivamente as principais tarefas 

do processo existencial (BYINGTON, 1994). 

          O arquétipo da Alteridade (da Anima e do Animus) permite perceber o encontro entre o 

Eu e o Outro no nível criativo e dialético e assim refletir sobre os seus aspectos positivos e 

negativos, o que possibilita troca de papéis e mutualidade na relação (BYINGTON, 1994). 

           O arquétipo da totalidade permite a compreensão do sentido do processo existencial 

como um todo a cada momento em que é ativado. Sua função é fornecer uma síntese 

instantânea do conjunto das inúmeras polaridades dos símbolos (alegria e dor, saciedade e 

frustração, mocidade e velhice, certo e errado, bem e mal, sucesso e fracasso, saúde e doença, 

luz e sombra, indivíduo e cultura, vida e morte, finitude e eternidade) que constituem as 

vivências do ser-no-mundo (BYINGTON, 1994, p. 8).  

 
As representações arquetípicas e as influências dos arquétipos em nossas 
vidas também podem ser percebidas de diferentes formas. Identificar alguns 
dos arquétipos que se manifestam, seja na forma de pensar, no 
comportamento cotidiano e mesmo na forma da produção intelectual, é de 
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grande importância pela possibilidade de impulsionar e adequar a busca de 
conhecimentos que atendam às necessidades individuais. Todos nós lidamos 
com as representações arquetípicas e suas influências sobre nós. Nem 
percebemos que estamos “nos fazendo” de vítimas, inocentes ou algum outro 
padrão arquetípico que se possa constelar em nosso modo de pensar e agir 
(SILVA, 2006, p. 7). 

 
Podemos inferir que os arquétipos estão presentes em todo o processo de 

desenvolvimento do homem desde o momento em que ele é gerado, perpassando pelo seu 

nascimento e encerrando-se ao findar da vida. Pensando nessa constância arquetípica e, por 

conseguinte, na estabilidade dos arquétipos podemos ressaltar que, 

 
É assim que aos esquemas da ascensão correspondem imutavelmente os 
arquétipos do cume, do chefe, da luminária, enquanto os esquemas 
diairéticos se substificam em constantes arquetipais, tais como o gládio, o 
ritual batismal, etc.; o esquema da descida dará o arquétipo do oco, da noite, 
do “Guliver”, etc.; e o esquema do acocoramento provocara todos os 
arquétipos do colo e da intimidade. O que diferencia precisamente o 
arquétipo do simples símbolo é geralmente a sua falta de ambivalência, a sua 
universalidade constante e a sua adequação ao esquema: a roda, por 
exemplo, é o grande arquétipo do esquema cíclico, porque não se percebe 
que outra significação imaginária lhe poderíamos dar, enquanto a serpente é 
apenas símbolo do ciclo, símbolo muito polivalente, como veremos. É que, 
com efeito, os arquétipos ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas 
culturas e nas quais vários esquemas vem se imbricar. 
 

A força do arquétipo vem das suas possibilidades de formação e adequação e 

principalmente das possibilidades de atualização. 

 

Os símbolos 

Se os schemes podem ser entendidos como a parte mais abstrata da imagem, os 

símbolos integram um conjunto de signos que propiciam a representação da concretude.  

 
É, como viu Sartre, uma forma inferior, porque singular, do esquema. 
Singularidade que se resolve na maior parte das vezes na de um “objeto 
sensível”, uma “ilustração” concreta do arquétipo do esquema. Enquanto o 
arquétipo está no caminho da ideia e da substantificação, o símbolo está 
simplesmente no caminho do substantivo, do nome, e mesmo algumas vezes 
do nome próprio [...]. Deste comprometimento concreto, desta 
reaproximação semiológica, o símbolo herda uma extrema fragilidade 
(DURAND, 2002, p. 62).    

 

O símbolo é, então, a busca por uma imagem representativa, produzida através de uma 

construção imaginal arquetípica para materializar ou concretizar a atribuição de um sentido.  
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Os mitos 

O mito é resultante das relações estabelecidas entre os schemes, os arquétipos e os 

símbolos. Podendo ser percebido como:  

 
[...] sistema dinâmico de símbolos, de arquétipos e de esquemas, sistema 
dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em 
narrativa. O mito é já um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do 
discurso, no qual os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em 
ideias. O mito explicita um esquema ou um grupo de esquemas. Do mesmo 
modo que o arquétipo promovia a ideia e que o símbolo engendrava o nome, 
podemos dizer que o mito promove a doutrina religiosa, o sistema filosófico 
ou, bem como viu Bréhier, a narrativa histórica e lendária (DURAND, 2002, 
p. 63).  
 

O mito, de acordo com Pitta (2004) se insere assim, no plano do discurso, da narrativa, “o 

mito aparece como um relato [...] colocando em cena personagens, cenários, objetos 

simbolicamente valorizados, segmentável [...]. É este relato – habitado pelos estilos da 

história e as estruturas dramáticas – que chamamos mito”.  

 
Todo mito é condensado de ‘diferenças’, de diferenças irredutíveis por 
qualquer outro sistema de logos. O mito é o discurso último onde se constitui 
a tensão antagônica, fundamental a todo discurso, isto é, a todo 
‘desenvolvimento’ do sentido. Isto significa que a lógica presente no mito 
não é a lógica clássica ocidental, binária, mas aquela constituída pelas 
redundâncias que permitem a expressão dos antagonismos próprios da vida 
como um todo (e não só racional). O mito é então alógico. O mito é um 
discurso relativo ao ser (PITTA, 2004, p. 4). 
 

O local que o mito ocupa e sua forma de organização assemelha-se a um espaço super 

povoado por imagens que alimentam o imaginário e a própria constituição do homem. 

 
[...] a organização dinâmica do mito corresponde muitas vezes à organização 
estática a que chamamos “constelação de imagens”. O método de 
convergência evidencia o mesmo isomorfismo na constelação e no mito. 
Enfim, este isomorfismo dos esquemas, arquétipos e símbolos no seio dos 
sistemas míticos ou de constelações estáticas levar-nos-á a verificar a 
existência de certos protocolos normativos das representações imaginárias, 
bem definidos e relativamente estáveis agrupados em torno dos esquemas 
originais e a que chamaremos de estruturas (DURAND, 2002, p. 63). 
 

Podemos destacar que o mito é o combustível que alimenta esse reservatório/motor das 

construções imaginais da sociedade. E, nesse segmento podemos reforçar que esse conjunto 

de imagens ou de estruturas vizinhas originam os regimes do imaginário conforme sugeri 
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Gilbert Durand (2002, p. 64), “uma vez que esses regimes não são agrupamentos rígidos de 

formas imutáveis, pôr-nos-emos por fim a questão de saber se são eles motivados pelo 

conjunto de traços caracterológicos ou tipológicos do individuo, ou ainda qual é a relação que 

liga as suas transformações às pressões históricas e sociais”. 

 

O Regime Diurno 

Durand propõe que  “o Regime Diurno da imagem define-se, portanto, de uma maneira 

geral, como o regime da antítese. Desse modo, devemos partir de uma concepção simbólica 

de imaginação que priorize o semantismo das imagens e o poder que elas têm de produzir 

sentido. O Regime Diurno, postulado por Durand (2002, p. 179) pode ser compreendido 

como:  

 
Regime específico da imagem, caracterizados por constelações simbólicas, 
todas polarizadas em torno de dois grandes esquemas, diairético e 
ascensional, e do arquétipo da luz. É com efeito o gesto diarético que parece 
subentender todo esse regime da representação [...]. E pode-se dizer que a 
atualização do Regime Diurno da imagem se faz pelo gládio e pelas atitudes 
imaginárias diairéticas. O Regime Diurno é, portanto, essencialmente 
polêmico. A figura que o exprime é a antítese [...]. 
  

Ao fundamentar o Regime Diurno pelo viés da dominante postural, Turchi (2003) 

sugere que podemos situá-lo “à tecnologia das armas, à sociologia do soberano mago e 

guerreiro, aos rituais da elevação e da purificação” e, acrescenta que “Com a noção do trajeto 

antropológico, Durand conecta o pólo subjetivo, da natureza humana, e o pólo objetivo, das 

manifestações culturais que se relacionam através dos esquemas, dos arquétipos e dos 

símbolos”. 

  

O Regime Noturno 

O Regime Noturno da Imagem surge da inversão dos valores atribuídos aos termos da 

antítese, dessa forma, Turchi (2003), propõe que a imaginação passa a desenvolver “uma 

outra atitude imaginativa que consiste em captar as forças vitais do devir, transmutando os 

aspectos tenebrosos do tempo em virtudes benéficas”.   

O Regime Noturno é fundamentado por Durand através das estruturas míticas e sintéticas 

produzidas a partir de um conjunto símbolos.  

 
Nos dois grupos há valorização do regime noturno das imagens, mas num 
dos casos a valorização é fundamental e inverte o conteúdo afectivo das 
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imagens: é então que no seio da própria noite, o espírito procura a luz e a 
queda se eufemiza em descida e o abismo minimiza-se em taça, enquanto no 
outro caso, a noite não passa de propedêutica necessária ao dia, promessa 
indubitável da aurora (TURCHI, p. 2003). 
  

No regime noturno as alegorias são impressas por símbolos que reforçam o temor a 

tudo que contradiz a luz e o dia. Teme-se o que não se pode ver e o que está por vir que se 

oculta na noite que se prolonga à medida que  o emaranhado de símbolos se agrupa e fortalece 

esse imaginário. 

 

Pregnância simbólica de um estereótipo: a atualização do mito 

Todo percurso feito até o momento permitiu-nos compreender um pouco mais como a 

narrativa pose ser transformada em mito e com a força do uso, a potência do símbolo, pode 

torna-lo de algum modo tão pregnante, que por consequência, o mesmo passe a estabelecer-se 

como um estereótipo.  Durand (2002, p. 355) salienta que 

 
[...] o Regime Noturno do imaginário fazia tender o simbolismo a organizar-
se numa narrativa dramática ou histórica. Por outras palavras, no Regime 
Noturno, e especialmente nas suas estruturas sintéticas, as imagens 
arquetípicas ou simbólicas, já não bastam a si próprias em seu simbolismo 
intrínseco, mas, por um dinamismo extrínseco, ligam-se umas as outras sob a 
forma de narrativa. É essa narrativa – obcecada pelos estilos da história e 
pelas estruturas dramáticas – que chamamos “mito”. 
 

A narrativa só é possível ao homem devido a sua característica mais singular, orientar-

se por um conjunto de símbolos ou um sistema simbólico, como já propunha Ernst Cassirer 

(1997, p. 47)  

No entanto, no mundo humano encontramos uma característica nova que 
parece ser a marca distintiva da vida humana. O círculo funcional do homem 
não é só quantitativamente maior; passou também por uma mudança 
qualitativa. O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para 
adaptar-se ao seu ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador, que são 
encontradas em todas as espécies animais, observamos no homem um 
terceiro elo que podemos descrever como o sistema simbólico. Essa nova 
aquisição transforma o conjunto da vida humana. Comparado aos outros 
animais, o homem não vive apenas em uma realidade mais ampla; vive, 
pode-se dizer, em uma nova dimensão de realidade. 
 
O homem não pode fugir a sua própria realização. [...] Não estando mais em 
um universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A 
linguagem, o mito, a arte e a religião são parte desse universo. São os 
variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência 
humana. Todo o progresso humano em pensamento e experiência é refinado 
por essa rede, e a fortalece. O homem não pode mais confrontar-se com a 
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realidade imediatamente; não pode vê-la por assim dizer, frente a frente. A 
realidade física parece recuar em proporção ao avanço da atividade 
simbólica do homem (CASSIRER, 1997, p. 48).  
 

Para Cassirer (1997, p. 121), “o mito, à primeira vista, parece ser apenas caos – uma 

massa disforme de ideias incoerentes. Procurar as “razões” para tais ideias parece fútil e vão. 

Se existe alguma coisa que seja característica do mito, é o fato de que ele “não tem pé, nem 

cabeça””. Mesmo parecendo contraditório, o mito se reforça não pela característica de 

incoerência, mas por sinalizar uma explicação para os fatos e demarcar os cenários e 

experiências vividas pelo homem. O mito tecido através do seu enredo simbólico permite o 

fortalecimento das narrativas que são contadas, produzidas, reproduzidas e atualizadas, a 

medida que o homem necessita evidenciar seus feitos e assegurar sua condição de animal 

racional-simbólico como sugeriu Cassirer.   

 

As narrativas: a evidenciação do mito 

As cinco narrativas selecionadas para comporem o corpus desse trabalho foram 

coletadas entre os dias cinco e nove de maio do ano de 2014, no município de Pouso Redondo 

– SC. Torna-se importante referenciar que tais narrativas foram construídas em conformidade 

com o que era narrado pelos primeiros colonizadores da região e passado de geração em 

geração e que os relatos serão identificados pelas iniciais grafadas em letras maiúsculas 

seguidas da idade dos entrevistados. Logo, os relatos foram sendo (re)produzidos de tal modo 

que passaram a serem reconhecidos como marcas intrínsecas da população local do 

município, deste modo são os descendentes desses primeiros colonizadores europeus que 

continuam a reproduzirem e atualizarem as narrativas míticas acerca dos Xokleng e fortalecer 

a construção de um estereótipo carregado de pregnância simbólica.  

Podemos concluir que os entrevistados, em sua maioria, narram histórias contadas 

pelos pais, avós e pela comunidade local. Histórias, que foram construídas na trajetória de 

muitas gerações e nesse curso fortaleceram cada vez mais a constituição do estereótipo acerca 

do índio Xokleng que viveu na região.   

A força dos símbolos divulgados pelas narrativas e repetidos permitiu a demarcação de 

características estereotípicas tão pregnantes que propiciaram a formatação do índio como 

protagonista dessa narrativa mítica idealizada pelo viés do regime noturno e ao mesmo tempo, 

com traços que articulam o conflituoso sentimento alimentado pelo regime da antítese.  
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Nesse cenário, o índio aparece nas narrativas como não possuidor de capacidade intelectual 

alguma – sendo desinteligente, como selvagem – não civilizado, que não domina nenhuma 

técnica – desprovido de tecnologia, que não trabalha - preguiçoso e que não é capaz de viver 

em sociedade – insociável, como reforça o relato do senhor VB/74 anos, quando cita que “seu 

avô teve contato com os nativos e, segundo ele junto à serraria da família existia uma casa de 

palha, os indígenas jogavam pedras em cima do fogão, batiam nas máquinas e só faziam 

bagunça”. 

A pregnância é evidenciada novamente nos relatos dos entrevistados quando os 

mesmos falavam dos grupos indígenas, fazendo as afirmações com sentimento de medo e 

temor, justificando essa sensação pelo fato de que os pais ou avós é que ensinavam assim. Os 

‘bugres’ eram considerados uma ameaça.  

Apesar da presença dos grupos indígenas na região ter sido relatada por vários entrevistados, 

ser citada nas narrativas orais coletadas e constatadas em pesquisas arqueológicas já 

realizadas, torna-se perceptível na narrativa atual os traços de medo e receio por parte dos 

narradores em relação aos indígenas, sugerindo que esses sentimentos que foram gerados 

desde o início do período da primeira colonização sejam acentuados com até  os dias atuais ao 

cair da noite ou quando surge a necessidade de adentrar a mata. A senhora AMB/70 anos, 

afirmou que “sua tia morreu de susto ao encontrar-se com um nativo, que teria matado o Sr 

Batista Radanelli e a partir daí as pessoas começaram a ficar com muito medo dos indígenas”. 

Um misto de receio, medo e compaixão cercava a relação entre os colonizadores e os 

indígenas, como salienta o senhor AJB/69 anos, ao relatar que “a família Olegário contratava 

homens para “espantar” os índios da região. Lembra que uma índia foi deixada para trás na 

fuga e foi criada por uma família de italianos. Nunca falou nenhuma das línguas direito. No 

início não gostavam de falar para os outros que ela era índia, depois ela tinha orgulho de 

falar”. 

Momentos esses que sinalizam os conflitos que sucederam entre os colonizadores 

europeus e os indígenas, onde, à noite era sinônimo de morte e a mata de emboscada, de 

enclausuramento. O que o desconhecido ocultava poderia ser o fim, a descida, e nesse 

contexto sobrevivência e progresso a qualquer custo, as trevas poderiam ser um símbolo 

eterno. Conforme informou o entrevistado JP/73 anos, lembrando “uma história sobre Jacinto 

Bugreiro, onde contou, que ele embriagava os índios com cachaça, deitavam eles lado a lado, 

pegavam as espadas (facões), e matavam todos”. E, por fim, o senhor AM/86 anos, 
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complementou a narrativa ao ressaltar “que apenas pouparam um menino e uma menina, a 

menina era muito rebelde e a mataram também, o menino sobreviveu. Os bugreiros tinham 

um cachorro com o papo cortado para não latir durante a caçada aos indios. Segundo o 

entrevistado os bugreiros eram pagos pelo governo”. 

Por fim, podemos inferir que o imaginário que permeia a formulação dessas narrativas 

foi tecido a partir de experiências e significações produzidas em uma determinada ambiência 

cultural e desencadearam um processo imaginal racional que se desdobrou ao longo do tempo, 

através da produção de imagens que se converteram em um conjunto de símbolos e se 

perpetuaram por várias gerações de modo pregnante, permitindo a constituição dessa narrativa 

mítica que inferi uma compreensão estereotipada acerca dos índios Xokleng do município de 

Pouso Redondo - SC. 
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Resumo 
Esta narrativa aborda uma compreensão da recriação do imaginário amazônico no Festival 
Folclórico de Parintins, por intermédio do espetáculo midiático apresentado pelos bois-
bumbás Garantido e Caprichoso, no mês de junho, na cidade de Parintins (AM). Usarei 
noções dos estudos do imaginário desenvolvidos por Maffesoli (2014) e Silva (2006) como 
apoio teórico, porque eles põem em estado de tensão/reflexão os conceitos de espetáculo 
(DEBORD, 2008), indústria cultural (ADORNO, HORKHEIM, 1985). Do ponto de vista 
teórico-metodológico, recorri à reflexão sobre os fenômenos da Comunicação por meio da 
perspectiva dos ecossistemas comunicacionais (MONTEIRO, 2011; PEREIRA, 2011) para, 
analogicamente, apresentar as relações complexas (MORIN, 2002) entre os ecossistemas 
propostos.  
 
Palavras-chave: Ecossistemas comunicacionais; Imaginário amazônico; Espetáculo 
midiático 
 
Abstract 
This narrative approaches an understanding of the Amazonic imaginary recreation in the 
Folkloric Festival of Parintins through media spectacle presented by bois-bumbás Garantido 
and Caprichoso that takes place in the city of Parintins in June (AM). I am going to use the 
concepts of the imaginary studies developed by Maffesoli (2014) and Silva (2006) as 
theoretical support because they put the spectacle concepts (DEBORD, 2008) and the cultural 
industry (ADORNO, HORKHEIM, 1985) in a state of stress/reflection. Assuming the 
theoretical-methodological point of view, I sought some reflection about the Communication 
phenomenon through the communicational ecosystems perspective (MONTEIRO, 2011; 
PEREIRA, 2011) to, similarly, present the complex relations (MORIN, 2002) between the 
proposed ecosystems.  
 
Keywords: Communicational ecosystems; Amazonic imaginary; Media spectacle 

                                                 
1 O autor é bolsista do PNPD/Capes no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM/Ufam). Suas 
atividades são supervisionadas pela Prof.ª Dr.ª Mirna Feitoza Pereira, coordenadora do PPGCCOM/Ufam. 
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Considerações iniciais  

Primeiramente, é necessário apresentar o sujeito-objeto deste estudo, o Boi-Bumbá de 

Parintins, aqui entendido como conceito que pretende dar conta de uma derivação da dança 

dramática (ANDRADE, 1982) nordestina do bumba meu boi, desenvolvida em Parintins 

(AM), cidade localizada na margem direita do rio Amazonas, a 325 quilômetros de Manaus 

(em linha reta), a leste do Estado. Loureiro (1995) conceitua o Boi-Bumbá de Parintins como 

resultado de uma conversão semiótica2 gerada em seu trajeto antropofágico de 

carnavalização e amazonização. Foi essa antropofagia simbólica que o tornou uma nova 

modalidade de boi-bumbá. 

 Os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, agremiações folclóricas da cidade de 

Parintins (AM), têm 1913 como ano de fundação, e foram criados pela família Cid, vinda da 

cidade de Crato (CE), e por Lindolfo Monteverde, filho de migrantes maranhenses. O festival 

do qual são os principais protagonistas existe desde 1965, por iniciativa da Juventude Alegre 

Católica (JAC), grêmio vinculado à Igreja Católica. Antes do festival, ambos se constituíam 

brincadeiras de parentelas de negros, índios e caboclos que cantavam toadas e dançavam em 

seus currais, nos meses de maio e junho, e saíam às ruas para homenagear Santo Antônio, São 

João, São Pedro e São Marçal. Nas casas das famílias que os contratavam, os foliões 

realizavam entrechos do auto do boi-bumbá, cuja estrutura narrativa se assenta na morte e 

ressurreição do animal de estimação da fazenda que tem como peões um casal de caboclos, 

Pai Francisco e Catirina. O marido mata o boi para aplacar o desejo da esposa gestante e deixa 

irado o patrão que, a qualquer custo, exige o seu estimado boi de volta. 

 Hoje o auto tradicional do boi-bumbá parintinense é encenado somente depois da festa 

da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, que começa no dia 6 e encera-se no dia 16 

de julho, quando então o Caprichoso foge e o Garantido morre. Desde 1965, o festival, 

denominado oficialmente Festival Folclórico de Parintins, dura dez dias e conta com a 

participação de quadrilhas e bois-bumbás mirins. Garantido e Caprichoso, em razão da 

popularidade e rivalidade entre as suas galeras (torcedores), conquistaram três noites para se 

apresentar exclusivamente3 Até 2004, tratava-se das noites de 28, 29 e 30 de junho, mas, 

                                                 
2 O conceito de conversão semiótica trata do movimento pelo qual as funções se reordenam e se exprimem numa outra 
situação cultural. A conversão semiótica significa o quiasma de mudança de qualidade simbólica em uma relação cultural no 
momento em que corre essa transfiguração (LOUREIRO, 2007, p. 11). 
3Um terceiro boi-bumbá, o Campineiro, com curral no Aninga, área rural de Parintins, participou em duas ocasiões do 
festival, em 1978 e 1983, em razão de o boi-bumbá Caprichoso se recusar a entrar na disputa do título de melhor do ano.). 
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desde então, passaram às noites de sexta-feira, sábado e domingo do último fim de semana de 

junho. Até 1987, o festival era realizado em lugares improvisados, como em quadras 

esportivas, estádio de futebol, arquibancadas e palcos de madeira (tabladões). Em 1988, o 

Governo do Amazonas inaugurou um teatro de arena, apelidado de bumbódromo, com 

capacidade 11 mil pessoas, para atender ao crescimento do número de turistas mobilizados 

pelos bois-bumbás parintinenses desde o final da década de 1980. Reformado em 2013, teve a 

capacidade ampliada para 16,5 mil pessoas. Ao menos 50 mil turistas visitam Parintins no 

período do evento segundo a Secretaria de Estado da Cultura (SEC). 

 Em Parintins, o boi-bumbá, uma das inúmeras variantes do bumba meu boi com 

origem no Nordeste, passou por mudanças significativas nas formas de se organizar e se 

apresentar ao público. No segundo meado da década de 1990, ambos assumiram a condição 

de pessoas jurídicas e passaram a ser administrados profissionalmente, por meio de corpo 

diretivo e conselho fiscal eleitos por seus associados. O festival transformou os bois-bumbás 

parintinenses, ao longo desses cinquenta anos, em espetáculos midiáticos com visibilidade 

para além das fronteiras do Norte do Brasil. Retornarei ao fator midiático mais adiante. 

 Antes, porém, apresento algumas informações sobre Parintins, que surge de um 

entreposto extrativista português, criado em 1796, pelo capitão José Pedro Cordovil, e se 

transforma em cidade em 1880. O nome homenageia os Parintitin, índios que migraram do 

litoral, provavelmente no século 17, e hoje habitam áreas da região do rio Madeira. Até o final 

da década de 1970, a cidade se identificava como centro econômico baseado na produção e 

comercialização de produtos extrativistas e agropecuários, principalmente fibra de juta e gado 

bovino. Nas décadas de 1980, Parintins começou a se destacar como “cidade dos bois-

bumbás” e a atrair turistas de Manaus, onde se instalaram “currais” de divulgação dos três 

últimos dias do festival. Nos anos de 1990, os bois-bumbás parintinenses ficaram famosos no 

Brasil e no exterior, graças a campanhas publicitárias patrocinadas pelo governo estadual, 

governo federal e empresas privadas. 

 Hoje a economia da cidade está ancorada no setor de serviços. Os segmentos 

responsáveis por essa mudança do perfil econômico parintinense são o turismo e a educação 

básica e superior. O espetáculo dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido deu visibilidade 

social, artística e política à cidade, a qual, de alguma forma, sustenta as reivindicações dos 

seus moradores por melhoria de qualidade de vida. Parintins hoje “respira” boi-bumbá o ano 

inteiro, mas é entre maio a junho, período dos ensaios e da finalização dos espetáculos, que 
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essa atmosfera se aguça. É, também, quando os moradores se envolvem mais com a festa e 

partem a cidade ao meio entre as cores azul e branco (Caprichoso) e vermelho e branco 

(Garantido). 

 As referências de separação imaginária da cidade é a catedral de Nossa Senhora do 

Carmo, a leste da qual se localiza o curral do boi-bumbá Caprichoso, e a oeste o curral do boi-

bumbá Garantido. A ideia de cidade dividida é corrente na cobertura midiática e nas 

campanhas de marketing do evento, e essa situação se manifesta na pintura e enfeites das 

residências, no comércio varejista, nos bares, nas ruas e na propaganda dos patrocinadores 

oficiais do festival, que trocam as cores das suas logomarcas conforme o território que 

ocupam. A Coca-Cola, por exemplo, trocou o vermelho pelo azul em seus outdoors e cartazes 

espalhados no território do Caprichoso. Os Correios trocaram o amarelo pelo azul e pelo 

branco e vermelho e branco em cada um dos respectivos territórios. Os torcedores dos dois 

bois-bumbás se orgulham de ter sensibilizado essas companhias a reconhecerem a 

importância do festival, principalmente a multinacional Coca-Cola, que teria se recusado a 

fazer esse tipo de mudança em outras situações parecidas. 

 E, assim, Parintins, encravada em uma ilha de 5.951 quilômetros, com de 100.033 

habitantes, assume-se como uma “cidade de contrários”, uma deferência ao jogo de rivalidade 

entre as galeras dos dois bois-bumbás. O torcedor do Caprichoso não menciona o nome 

Garantido, prefere tratá-lo por “contrário”; o mesmo faz o torcedor do Garantido em relação 

ao boi rival. 

 Durante a semana do festival, Parintins recebe ao menos 50 mil turistas do Brasil e do 

exterior, a maioria procedente de Manaus. O Estado, organizador do evento por meio da 

Secretaria da Cultura (SEC), reforça os sistemas de segurança, saúde e energia elétrica a dez 

dias da disputa entre os bois-bumbás. O aparato de segurança é acrescido em 700 policiais, 

equipado com 70 viaturas e um helicóptero; e o de saúde com mais de 80 profissionais. Os 

hotéis e as hospedarias alternativas ficam lotados e as ruas centrais da cidade entulhadas de 

carros e pedestres. E assim Parintins vive os seus dias hedônicos. 

 

Ecossistemas comunicacionais 

A perspectiva da comunicação ecossistêmica está se desenvolvendo no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM/Ufam) desde 2007. O desafio dos 

estudos dessa nova área de concentração é propor um paradigma na Ciência da Comunicação 
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que amplie a compreensão do fenômeno comunicacional para aquém e para além das 

fronteiras disciplinares estabelecidas pelas ciências clássicas. Analogicamente, os sistemas 

ecológicos inspiram essa compreensão da comunicação humana na sua relação de 

interdependência com natureza. Assim, a própria Amazônia se torna metáfora dos 

ecossistemas comunicacionais, ou em um dos elementos da proposta de um arcabouço 

teórico-metodológico que buscam entender a região nas suas relações complexas – por isso, 

concorrentes, antagônicas e complementares. Afinal, um ecossistema só existe em razão da 

interdependência entre os vários sistemas que o compõem; e esse fenômeno se realiza graças 

às conexões internas e externas aos quais está implicado, no microcosmo e no macrocosmo. 

 No PPGCCOM/Ufam estão se desenvolvendo as bases epistemo-metodológicas da 

comunicação ecossistêmica, as quais já podem ser vislumbradas nos estudos de Monteiro e 

Colferai (2011), Colferai (2014), Monteiro (2011), Pereira (2011) e Pereira e Freitas (2013). 

Monteiro e Pereira estão entre os que auxiliam na fundamentação teórica e empírica e na 

realização de pesquisas nessa nova área de concentração dos estudos da comunicação. O 

primeiro, com doutorado na Universidade de São Paulo (USP), contribui com reflexões 

baseadas nos pressupostos da ecologia profunda de Arne Naess, ampliados por Freijof Capra; 

e a segunda, com doutorado na PUC/SP, embasa sua abordagem na semiótica de Charles 

Sanders Peirce e Yury M. Lotman, na qual se sobressaem os conceitos de semiose e 

semiosfera desenvolvidos pelos respectivos pensadores, os quais contribuem para o 

conhecimento das e sobre as relações ecossocioculturais. Pereira (2011) entende ser a 

comunicação – a linguagem, ou ainda as linguagens – e não a natureza que garante a 

sobrevivência das comunidades formadas por organismos diversos e distribuídas nos diversos 

habitats do planeta. Para Pereira, na comunicação estão imersos os sistemas culturais, os 

sistemas tecnológicos e os sistemas biológicos humanos. 

 Evidentemente que essa perspectiva dos estudos comunicacionais segue os caminhos – 

e suas bifurcações – das pesquisas das ciências da comunicação desenvolvidas por Norbert 

Wiener, Claude Shannon e Warren Weaver, Gregory Bateson, Marshall McLuhan, Humberto 

Maturana e Francisco Varela, Freijof Capra, Edgar Morin, Jesus Martín-Barbero e tantos 

outros. No geral, esses pesquisadores colaboram com os estudos da comunicação nas suas 

abordagens lineares e não lineares – e, no caso dos últimos, tornando-os mais abertos e 

flexíveis às mudanças socioculturais e suas tecnologias. Pereira e Freitas (2015, p. 165), a 

esse respeito afirmam: “[...] a abordagem de um objeto pelo ponto de vista dos ecossistemas 
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comunicacionais significa que esse objeto não mais será analisado de acordo com um recorte, 

no qual determinadas funções são estudadas independentes do seu ambiente, entorno ou 

contexto”. No ambiente amazônico, os ecossistemas comunicacionais contribuem com 

mudanças nas abordagens das Ciências da Comunicação – e não somente dessas –, as quais 

não mais se agarrarão às reduções e disjunções teórico-metodológicas. Os sistemas culturais, 

os sistemas tecnológicos e os sistemas biológicos humanos, como os sugerem Pereira (2011) 

– ou sociedade, natureza e tecnologias da comunicação e informação, como os apontam 

Monteiro (2011) –, tendem a agir sempre em condição ecossistêmica e, por isso, estarão 

sempre em relação complexa: às vezes concorrentes, às vezes antagônicas, às vezes 

complementares. 

 O que se compreende e o que não se compreende da Amazônia se deve até hoje, 

majoritariamente, aos paradigmas científicos disjuntivos, que põem, por exemplo, natureza e 

cultura, objeto e sujeito, razão e imaginação, e conhecimento científico e conhecimento 

tradicional em lados opostos. São essas as oposições conceituais que sustentam os olhares e as 

ações exóticas que caracterizam a Amazônia como inferno verde ou paraíso, como última 

fronteira agrícola ou como entrave ao progresso, e como vazio demográfico porque é habitada 

por índios sobreviventes. O que se pretende com os ecossistemas comunicacionais é pôr em 

movimento, a partir da Amazônia, a possibilidade de um novo paradigma comunicacional que 

religue as disjunções e reconheça as singularidades em estado de interdependência com as 

generalidades do micro e do macrocosmo. Em se tratando de ciência, está em curso um 

movimento inverso ao realizado desde o século 18, quando a região se torna um dos 

laboratórios a céu aberto às reflexões filosóficas e às prospecções científicas que ajudaram na 

fundação do pensamento e das ciências modernas. Freitas Pinto (2005) assinala a respeito: 

 

A Amazônia como um dos espaços mais característicos do Novo Mundo 
esteve, desde o início da construção da filosofia do mundo moderno, 
presente nas reflexões em torno de temas como o surgimento da sociedade e 
do Estado, do reconhecimento da desigualdade entre os homens e os povos, 
das novas geografias, e continua a fornecer alimento para a recriação de 
novas polarizações, como a recriação do bom selvagem em ideias com a de 
“povos da floresta” e de “ribeirinhos”, portanto, de um novo romantismo 
social. 

 
 No contexto dos ecossistemas comunicacionais, os princípios do pensamento 

complexo (dialógico, recursivo e hologramático) corroboram com os demais operadores 
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conceituais que reconhecem os fenômenos humanos e naturais entrelaçados nas partes e no 

todo. Logo a comunicação humana, por meio das suas linguagens, estéticas, signos, está em 

condição de interdependência com o ambiente, com cultura e com o imaginário, sempre 

desenvolvendo relação recursiva de causa < –> efeito < –> causa. A comunicação, portanto, é 

dependente de um contexto do qual o paradigma comunicacional matematizado, expresso na 

convenção emissor –> meio –> receptor, não oferecem entendimento plausível à 

complexidade das sociedades humanas que se organizam, se relacionam e se desenvolvem 

ecossistemicamente, entre as quais, as sociedades tradicionais amazônicas (índios, caboclos 

ribeirinhos e de terra firme, e coletores de produtos silvestres etc.). 

 Para ilustrar importância do paradigma comunicacional em andamento, Pereira (2011) 

sublinha que os desafios que os esperam são, principalmente, os do reconhecimento das 

socioecodiversidades e suas interdependências. Como compreender as interações (afetivas, 

amorosas, biológicas, cosmológicas etc.) que motivam uma mulher indígena a amamentar, no 

próprio peito, um filhote de capivara? O pensamento disjuntivo certamente entenderá esse 

gesto como uma aberração. Uma ciência ecossistêmica poderá entender o mesmo gesto como 

uma relação comunicacional afetiva, com desdobramento mítico, por exemplo. Eis o desafio! 

Esse desafio surge no entrecruzamento de paradigmas do conhecimento que estão suscetíveis 

a incertezas, a erros, a ambivalências e bifurcações. É nesse sentido que todo conhecimento é 

provisório ou, no mínimo, está sujeito à provisoriedade, e não mais um ente assentando em 

suposta verdade absoluta (KHUN, 2006). 

 Na perspectiva ecossistêmica, a comunicação adquire valor ímpar de compreensão da 

realidade humana, porque sai dos escaninhos das certezas disciplinares e mergulha nos rios da 

complexidade, da instabilidade e da subjetividade. Por sinal, são os rios em sua diversidade de 

traçados, alguns sinuosos e incertos, de águas multicolores e regimes irregulares em duração e 

extensão, que comandam a vida na Amazônia (TOCANTINS, 2000). Assim, a natureza 

amazônica desdobra-se em metáforas a espelhar os ecossistemas em suas relações complexas. 

 Onde antes havia exclusão e separação, agora é possível vislumbrar o movimento 

recursivo da natureza humana na natureza da natureza. Nesse jogo de inter-relação e 

interdependência, o homo sapiens não é mais absoluto em sua sapiência, e é convidado a 

assumir, também, as suas loucuras de homo sapiens demens (MORIN, 2002). O entendimento 

dessa inconstância é fundamental para se ter a compreensão da complexidade amazônica e 

seus habitats: as metrópoles, as cidades médias, as pequenas cidades, as vilas, os vilarejos, 
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localidades, as aldeias indígenas. Freitas (2013) sugere que, entre as tantas amazônias que se 

manifestam no imemorial e na história, é a Amazônia profunda, aquela que persiste nas 

florestas e nos rios, que é a principal depositária das culturas – no sentido amplo do conceito – 

e capaz de estimular reflexões a respeito do modo de vida que ameaça a existência do planeta. 

Embora sufocada e ameaçada pelo capitalismo, a Amazônia profunda não está isolada. Suas 

populações – caboclas, ribeirinhas, coletoras de produtos florestais e indígenas – se articulam 

com outras sociedades – locais, regionais, nacionais e globais – para reivindicar direitos 

sociais e civis, e também para se afirmar étnica e culturalmente. Assim como no passado, as 

visões de mundo dos povos continuam se entrecruzando na noosfera e, dessa feita, produzem 

os mais variados fenômenos culturais (MORIN, 2002). A comunicação e suas tecnologias 

potencializam o turbilhão noosférico em sua movimentação concorrente, antagônica e 

complementar. É possível dizer, sem apontar para o bem ou para o mal, que a comunicação 

baseada em tecnologias eletrônicas e digitais cria novas formas de entendimento e 

socialidades entre os povos. Precisa-se reconhecer, todavia, que essas mudanças não ocorrem 

de modo isolado ou causal; elas se realizam em tensão recursiva, também, entre a natureza e 

as culturas locais, regionais e globais. 

 A comunicação e seus meios tecnológicos, vista desse modo, tanto afetam quanto são 

afetados pelos ecossistemas: sejam esses de quaisquer naturezas – sociais, biológicos, 

tecnológicos, culturais etc. Isso ocorre porque os ecossistemas possuem autonomia 

dependente da comunicação que os faz se relacionarem interna e externamente. Por isso, os 

ecossistemas se constituem uma metáfora explicativa que põe em estado de recursão os seres 

vivos e seus ambientes. Trata-se, porém, de evidência não ajustável aos cânones das ciências 

humanas modernas que trazem consigo a vontade de racionalizar o mundo por meio de uma 

possível hegemonia do conhecimento ocidental em escala universal. 

 Nessa tradição científica, os fenômenos sociais são reduzidos a partes e separados em 

disciplinas por meio de teorias e metodologias que enquadram a realidade conforme 

movimentos previsíveis. Ou seja: o teórico-metodológico afeta a realidade, mas a realidade 

não afeta o teórico-metodológico impregnado no pesquisador; o mesmo ocorre com o 

pesquisador e seu objeto de pesquisa, que não se reconhecem como sujeitos em relação 

comunicacional dependente. Essa é a questão principal, a meu ver, que move o desafio da 

prática interdisciplinar e transdisciplinar da pesquisa, para que os sujeitos nessa relação se 

reconheçam em estado de complexidade, cada qual com sua autonomia, porém uma 
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autonomia dependente. A saber, dei-me conta dessa questão no Programa de Pós-Graduação 

Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/Ufam), onde pesquisei festas populares e suas 

relações com o mercado capitalista para obtenção dos títulos de Mestre4 e Doutor5 em 

Processos Socioculturais na Amazônia . 

 Na dissertação, pesquisei o Boi-Bumbá de Parintins (AM) a Ciranda de Manacapuru 

(AM) e o Sairé de Alter do Chão (PA), danças dramáticas adaptadas ao ambiente 

sociocultural amazônico; e na tese de doutoramento, cujo foco se voltou para a recriação do 

imaginário amazônico no Boi-Bumbá de Parintins. Em ambos estive motivado pelos 

pressupostos teórico-metodológicos interdisciplinares e transdisciplinares. Obtive resultados 

reveladores e satisfatórios aos objetivos propostos por aquelas pesquisas, mas, certamente, 

portadores de lacunas ou entradas a desafiarem outras abordagens. Uma delas me ocorreu 

assim que fui apresentado à perspectiva paradigmática dos ecossistemas comunicacionais. 

 Compreender o Boi-Bumbá de Parintins como uma metáfora ecossistêmica é, a meu 

ver, fundamental para descobrirmos a diversidade de linguagens, as estéticas e os signos que 

atravessam a comunicação moderna e pós-moderna na Amazônia. Percebi que o boi-bumbá 

parintinense é o resultado do entrelaçamento sistêmico com outros três fenômenos 

ecossocioculturais: o do imaginário, o das tecnologias midiáticas e o da economia/dinheiro. 

 Os três agem entre si em relação de concorrência, antagonismo e complementaridade. 

Entre eles não há hierarquia de prevalência assegurada, seja em relação a tempo ou a espaço, 

e cada qual possui a sua autonomia dependente. 

 

Imaginário, economia e mídia 

No contexto das leituras de Silva (2006) – as quais incluem, entre outras, as reflexões 

de Gilbert Durand, Michel Maffesoli, Jacques Lacan e Cornelius Castoriadis – o imaginário se 

manifesta como fenômeno da ordem da aura: uma atmosfera, algo que não é visto, mas é 

sentido. Ou ainda: “Algo que envolve e ultrapassa a obra. Por obra, pode-se entender a obra 

de arte, bem entendido, mas também a obra da existência, a vida como uma obra, um operar, 

uma realização, pôr em obra os projetos, as projeções, aquilo que existe virtualmente e clama 

por concretização” (SILVA, 2006, p. 12). Esse ponto de vista reconhece o imaginário como 
                                                 
4 4 Dissertação defendida em 2002, no Programa Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/Ufam), com o título As festas 
amazônicas nas redes de comunicação: um estudo sobre O Boi-bumbá de Parintins, a Ciranda de Manacapouru e Sairé de 
Alter do Chão, e suas relações com o mercado capitalista.   
5 Tese defendida em 2013, no Programa Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/Ufam), com o título A 
espetacularização do imaginário amazônico no Boi-Bumbá de Parintins. 
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vetor de ação e põe em tensão o pensamento assentado no positivismo, que destitui de ação o 

impalpável, o imensurável e as subjetividades. 

 Tomando como pressuposto de que “o homem só existe no imaginário”, evidencia-se 

que as ações humanas são motivadas por uma realidade imaginal de muitas faces. Ou seja: os 

seres humanos não se concretizam nem se realizam apenas nas ações racionais. As 

subjetividades também geram ações impregnadas de objetividades. Ações dialógicas, 

recursivas e hologramáticas. Assim, parece-me que o imaginário contém as partes e o todo do 

real e do irreal, no sentido daquilo que é, daquilo que não é ou daquilo que poderá vir a ser. O 

Boi-Bumbá de Parintins reflete as ações que constituem o imaginário em processo de 

recriação constante, pois agrega em suas representações as imemorialidades – a morte e a 

ressurreição, as forças imaginantes que rastreiam o primitivo e o eterno – e a memória do seu 

recente trajeto antropológico, permeada pelo pitoresco e pela novidade. 

 Nesse aspecto, os bois-bumbás parintinenses assumem as culturas nordestinas e 

amazônicas hibridizadas como forma de expressão multicultural, por isso, sem fechar-se às 

novidades, às recriações ou às reinvenções simbólicas. O boi-bumbá que chega ao Amazonas, 

no final do século 196,  exalta o jeito de viver, as personagens, a literatura oral e as paisagens 

do Nordeste, mas esses temas logo se misturam ao conteúdo da atmosfera amazônica, 

povoada de deuses, seres encantados e visagens dos rios e florestas. O boi-bumbá é um 

antropófago mítico-real que procura incorporar aspectos marcantes da diversidade cultural 

ingerida e digerida. Nesse caso, não se trata de uma antropofagia paralisante em sua pós-

digestão, mas de um processo cultural recursivo, dotado da faculdade de se autorrecriar 

constantemente. 

 A recriação artística é que transforma o boi-bumbá de origem nordestina em Boi-

Bumbá de Parintins, portador de uma singularidade inter-relacionada com a generalidade do 

espetáculo midiático contemporâneo. No seu momento espetacular, o boi-bumbá parintinense 

atinge um nível de profissionalização exigido para a realização de uma comunicação com um 

público indiferenciado. Assim, torna-se ao mesmo tempo lúdico e profissional. Parafraseando 

Huizinga (2001) ao se referir à profissionalização dos jogos modernos, o artista do boi – ou 

“artista de ponta7”  – exerce agora, no espetáculo midiático, o seu ofício em condição sui 

generis, porque suas criações vagueiam nos limites da ludicidade e da seriedade. Para o 

                                                 
6 Atribui-se a Avé-Lallemant (1980) o primeiro registro da presença do boi-bumbá no Amazonas. Em Manaus, ele anotou 
que um grupo de gente pobre, entre eles negros e índios, batucava em torno de um boi de pano. 
7 É como se autodenominam os artistas que dirigem as equipes que trabalham nos galpões e ateliês dos bois-bumbás 
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brincante comum, o boi-bumbá é uma brincadeira; para o artista que o realiza é uma 

competição orientada por regras; para o agente midiático, um espetáculo feito para captar 

públicos; e, para os investidores ou agentes econômicos, um negócio que deve gerar lucros. 

Esses comportamentos dialogam entre si de modo interdependente, assim como ocorre entres 

os elementos bióticos e abióticos de um ecossistema. Tomo aqui, novamente, ecossistema 

como metáfora explicativa do fator comunicacional que inclui o ambiente em sua constituição 

fenomênica. 

 Observei que o imaginário, no Boi-Bumbá de Parintins, é um vetor de ações que move 

e é movido por outros vetores socioculturais. O boi-bumbá chega à Amazônia impregnado de 

paisagens e saudades nordestinas. “Urrou meu boi / Cantou sereia / Urrou meu boi no mar / 

Jogando peixe na areia!8”, exalta o trecho de toada antológica do poeta do boi-bumbá 

Caprichoso. Outro trecho de toada do boi-bumbá Garantido, igualmente antológica: “Urrou 

meu boi na campina / Urrou meu boi no mar / Urrou meu boi na campina / Já urrou que eu já 

ouvi urrar!”. Não seria absurdo afirmar que, logo, esse imaginário foi se entremeando ao 

imaginário regional amazônico, uma vez que essa brincadeira era compartilhada pelas 

camadas pobres das sociedades locais, formadas por nordestinos migrantes – os trabalhadores 

recrutados pela extração da borracha –, negros, índios e caboclos (índios e descendentes 

retirados de suas aldeias pelos colonizadores). Aliás, o auto do boi traz em seus fundamentos 

críticas à opressão impostas pelo colonizador branco a esses segmentos sociais e suas 

culturas. 

 Os bois-bumbás que se apresentaram nos primeiros anos do festival folclórico 

parintinense exaltaram, principalmente, a figura do boi e sua trupe, a rapaziada, e a mulher 

bela e amada e/ou encantada pelo boi querido, representada na morena e na menina. “Acorda 

morena bela / Vem ver, o meu boi / Serenando no terreiro / É assim mesmo que ele faz / Lá na 

fazenda / Quando ele avista o vaqueiro”, canta o poeta9.  O elogio ao boi e à sua trupe 

estimula a rivalidade entre as brincadeiras e seus brincantes, porque a exaltação de um vem 

sempre marcada pela zombaria ao outro. As composições, nesse caso, seguem ao estilo do 

repente nordestino, chamado no boi-bumbá parintinense de desafio, uma referência ao tempo 

que os folguedos se encontravam nas ruas e seus amos envolviam-se em uma competição de 

                                                 
8 É como se autodenominam os artistas que dirigem as equipes que trabalham nos galpões e ateliês dos bois-bumbás 
9 Toada atribuída a Lindolfo Monteverde, fundador do Garantido. 
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versos improvisados. Esses temas estão presentes até hoje, mas foram marcantes mesmo até o 

final da década de 1980. 

 Outra pegada importante do trajeto do boi-bumbá em Parintins é a absorção de 

personagens consideradas alheias ao imaginário local, regional ou nacional, tais como: tribos 

de “tontos” – homenagem ao índio Tonto, amigo do Zorro, personagem da literatura e do 

cinema norte-americano –, ao toureiro das touradas espanholas e a miss dos concursos 

nacionais e mundiais de beleza. Essas representações culturais chegam ao imaginário 

parintinense por meio do cinema, da televisão, das histórias em quadrinhos e do rádio. 

Quando passaram a se apresentar no atual bumbódromo, em 1988, os bois-bumbás já haviam 

feito uma revisão temática e assumido a natureza, as culturas e os imaginários amazônicos 

como temas centrais das suas apresentações. As tribos de tonto deram lugar a representações 

de etnias amazônicas; a miss transformou-se em cunhã-poranga, a moça bonita em nheengatu 

(língua intertribal até hoje falada no alto rio Negro); o toureiro foi excluído. O Boi-Bumbá de 

Parintins, desde então e até os dias atuais, manifesta-se no espetáculo midiático que, por meio 

do pensar e do fazer artísticos, continua a hibridizar culturas e imaginários locais, regionais, 

nacionais e mundiais. 

 Continua porque o boi é um personagem do imaginário-mundo10, ou como diria Morin 

(2002), compõe a noosfera, essa esfera de ideias, crenças, ideologias e imaginários a circular 

em torno do planeta. O boi é um provocador das culturas (no sentido das tradições) que 

tendem a se cristalizar, porque as põe em relações complexas: às vezes gera concorrência, às 

vezes causa antagonismo, às vezes as fazem se complementar nos arranjos multiculturais que 

não cessam. Ora cultuado, ora profanado, o boi permanece incrustado no imaginário da 

humanidade, e assim expressa a metáfora das religações necessárias ao reconhecimento dos 

seres humanos na natureza e da natureza nos seres humanos. 

 As iniciativas de readequar os bois-bumbás parintinenses a uma possível tradição 

local/regional surtiram algum resultado, como já pôde ser visto, mas não os tornaram 

fechados a outras contribuições estéticas consideradas externas ou não tradicionais, entre as 

quais, aquelas que compõem o repertório das mídias no seu mais alto grau tecnológico: 

cinema, música, TV, jogos eletrônicos, literatura, teatro e dança. A partir do meado dos anos 

de 1990, Caprichoso e Garantido assumiram-se como meio de divulgação das preocupações 

                                                 
10 Imaginário-mundo refere-se à heterogeneidade de imaginários que circulam em nível global em razão do aprimoramento 
das tecnologias, principalmente as das mídias, que aproximam pessoas e sociedades em nível global. Evidente que essa noção 
carrega consigo, também, todas as contradições da ideia de cultura-mundo desenvolvida por Lipovetsky e Serroy (2011). 
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locais, regionais e mundiais com a temática de preservação do planeta. O imaginário 

amazônico, aqui compreendido como a arte de se viver e se relacionar com os seus 

ecossistemas e sua noosfera, torna-se o vetor das estéticas aglutinadas no espetáculo dos bois-

bumbás. Entram em cena as recriações artísticas do modo de viver dos índios, dos ribeirinhos, 

dos seringueiros, dos castanheiros, dos coletores de ervas medicinais etc. 

 O desfiar do viver amazônico, no espetáculo, se manifesta na toada, no dançar, na 

encenação teatral, nos adereços, nas fantasias e nas alegorias que, no geral, comunicam 

também sobre os seres imaginários dos mitos indígeno-caboclos. Aliás, não devo deixar de 

enfatizar que o bailado do boi-bumbá em Parintins é uma dança indígena estilizada, inspirada 

na dança ritual da tucandeira da etnia Sateré-Mawé. Um dos momentos mais esperados no 

bumbódromo é o ritual indígena, no qual o pajé e as “tribos” (cordões de índios) teatralizam o 

momento mágico de uma etnia amazônica. Não menos importantes são as “lendas 

amazônicas”, compostas de um vasto repertório de contos indígeno-caboclos que dão 

compreensão à relação homem-natureza <–> natureza-homem na Amazônia. Nesse caso, é 

recorrente a lenda do boto, que aborda a história de um boto-vermelho que se transforma em 

homem branco para engravidar as caboclas nas festas dos lugarejos e vilas ribeirinhas. No 

viver amazônico, a lenda do boto oferece uma explicação antropo-sociológica aos porquês das 

crianças nascidas de pais não declarados. 

 Paes Loureiro (2008) enfatiza que esses seres [do imaginário amazônico] possuem 

qualidades que impressionam pela dimensão poética e estética e não pela religiosidade, pela 

normatividade ou pela reflexão sobre a realidade. Para ele, o imaginário amazônico configura 

e estimula a dimensão poética nos produtores e nos receptores: “[...] tanto que a Amazônia é 

sempre encarada por toda a sua história, predominantemente como uma dimensão do 

imaginário e como uma força poética desse imaginário capaz de poetizar todos os discursos” 

(PAES LOUREIRO, 2008). Paes Loureiro nos remete a uma questão fundamental para a 

compreensão da Amazônia, que é a sua invenção a partir do Ocidente, ou baseado nos 

discursos dos viajantes, dos religiosos, dos aventureiros, dos filósofos, dos artistas e dos 

cientistas. Amazônia deriva de amazonas11, as mulheres guerreiras que teriam combatido a 

expedição de Francisco Orellana – o primeiro europeu a viajar por esse rio desde os Andes até 

o Atlântico – segundo narrou frei Gaspar de Carvajal. “Contrariamente ao que se possa supor 

                                                 
11 Mulheres guerreiras da mitologia grega cujo heroísmo foi relatado por Heródoto. Esse mito se espraiou, também, por toda 
a mitologia greco-romana 
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a Amazônia não foi descoberta, sequer foi construída; a invenção da Amazônia se faz a partir 

da construção da Índia, fabricada pela historiografia greco-romana, pelos relatos dos 

peregrinos, viajantes e comerciantes” (GONDIM apud NOGUEIRA, 2012, p. 33-34). As 

amazonas de Carvajal expressam essa atmosfera mítica que ainda hoje sopra sobre as florestas 

e os rios amazônicos. 

 O entendimento de Gondim é necessário para compreendermos que o imaginário e as 

culturas amazônicas estão atravessados por outros imaginários e outras culturas. Cada vez fica 

mais claro que o colonizador europeu impôs-se como senhor da vida e da morte na região, e 

assim poucos autóctones conseguiram sobreviver étnica e culturalmente ao longo dos últimos 

cinco séculos. Mas esses sobreviventes, embora muito reduzidos, estão se reorganizando 

politicamente e uma das suas linhas de atuação é destacar que vivem de um jeito diferente do 

modo de vida ocidental. Os índios possuem uma rica experiência adaptativa aos ecossistemas 

amazônicos sem ameaçá-los de extinção. Esse viver amazônico recriado artisticamente se 

manifesta por meio dos bois-bumbás. 

 As narrativas indígeno-caboclas no boi-bumbá dão ênfase às questões ecológicas 

popularizadas a partir da década de 1990, com a reunião da cúpula do clima, a ECO-92, 

realizada no Rio de Janeiro. Caprichoso e Garantido assumem, desde então, a temática central 

de exaltar valores indianistas, ecológicos e amazônicos em suas performances. Nesse 

momento o festival se torna importante aliado de investidores/patrocinadores, entre eles, o 

governo estadual e empresas privadas interessados em vincular suas ações e imagens a 

políticas de desenvolvimento sustentado. Em 1996, o patrocinador máster do festival fez uma 

campanha em nível mundial para atrair turistas, e também passou a recepcionar em seu 

camarote celebridades da mídia e dos negócios. Em relação aos anos anteriores ampliam-se, 

nos anos seguintes até os dias de hoje, os investimentos publicitários no festival. Juntos, 

Garantido e Caprichoso movimentaram, no ano passado, ao menos R$ 20 milhões. Esse 

dinheiro não é pouco em um município que recebeu em 2014 apenas R$ 28 milhões do Fundo 

Nacional de Participação dos Municípios (FNPM). 

 O dinheiro obtido pelos dois bois-bumbás é empregado na realização do espetáculo, 

cuja elaboração começa em outubro de cada ano. Cada agremiação emprega – no período de 

março a junho – ao menos 250 pessoas. Os galpões e ateliês, os locais onde são montadas as 

alegorias e confeccionadas as fantasias e adereços, são dirigidos pelos “artistas de ponta”. 

Parte significativa do material usado nas alegorias, nas indumentárias e nos adereços dos 
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brincantes é comprada em Manaus, em São Paulo, no Rio, e até fora do Brasil. Esse recurso e 

mais o dinheiro movimentado pela presença dos turistas fazem do boi-bumbá parintinense um 

dos vetores econômicos do município. O fator econômico combina-se com o político, uma 

vez que a visibilidade do festival gera poder simbólico em favor de benefícios para o 

município. 

 O dinheiro dos bois-bumbás é injetado na economia local entre março e junho, mas os 

negócios em razão do festival abrangem o ano todo. Os artistas de boi são requisitados para 

trabalhar no Amazonas e em outros Estados do país. Estima-se que ao menos 200 

parintinenses migram, após o festival, para os barracões das escolas de samba do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Aos artistas de boi são atribuídas inovações ocorridas no carnaval carioca 

e paulista, entre elas os movimentos dados a alegorias durante o desfile. Outros artistas, como 

músicos, dançarinos e coreógrafos, formam seus grupos e atuam em Manaus e outras cidades 

do país. Caprichoso e Garantido fazem shows em seus currais para turistas de cruzeiros 

nacionais e internacionais que permanecem algumas horas em Parintins. O município se 

beneficia desse fator econômico, afinal parte do trabalho que gere esse fenômeno envolve 

pessoas que moram em Parintins. 

 A essa altura já é possível sustentar que os bois-bumbás Caprichoso e Garantido não 

atingiriam esse nível de grandeza e repercussão social sem a colaboração das mídias. Não há 

certamente uma data para o momento em que o festival entrou na pauta das mídias para além 

do Amazonas, mas é possível afirmar que, no início da década de 1980, o “Fantástico” 

(revista eletrônica da Rede Globo) já havia “descoberto” os bois-bumbás da Amazônia. Os 

repórteres globais comunicavam que haviam encontrado “no meio da floresta” uma festa 

popular “tão rica quanto o carnaval” . Até o começo da década de 1990, a divulgação maciça 

dos bois-bumbás parintinenses não ia além da cobertura patrocinada pelo poder público. 

Nesse período houve transmissão ao vivo para a cidade de Parintins, pela TV A Crítica (então 

afiliada do SBT) e pelo canal de satélite Amazonsat, emissora da Rede Amazônica de 

Televisão (afiliada da Rede Globo), a primeira a pagar direito de imagem da arena às 

agremiações de bois-bumbás. Em 2000, a TV A Crítica comprou o direito de arena do 

bumbódromo e passou a transmitir o festival para Manaus até 2007, com inserções na 

programação do SBT. De 2008 a 2012, a Band transmitiu o espetáculo do Garantido e do 

Caprichoso ao vivo em rede nacional, e, desde 2013, o direito de arena está com TV A Crítica 
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(afiliada da Rede Record), que compartilha a transmissão ao vivo do evento com emissores 

regionais. 

 A televisão ao vivo, cujo patrocinador principal é o Governo do Amazonas, é o meio 

mais importante, mas não é o único a ampliar a visibilidade do Boi-Bumbá de Parintins. O 

evento atrai jornais, revistas e rádios regionais e nacionais, e agora conta com a rede mundial 

de computadores e seus sites, blogs e redes sociais. Os próprios bois-bumbás realizam 

espetáculos regionais, nacionais e internacionais em campanhas de divulgação do Amazonas 

como atração turística. Outro meio de divulgação do festival é a toada, a música de boi. Duas 

delas circularam como hits em nível nacional: “Vermelho” (Chico da Silva) e “Tic, tic, tac” 

(Braulino Lima), gravadas por Fafá de Belém e pelo Grupo Carrapicho respectivamente. 

Percebo que, na sua trajetória, o Boi-Bumbá de Parintins tornou-se ele mesmo um ente 

midiático, haja vista as ações realizadas por seus artistas com a finalidade seduzir um público 

cada vez mais amplo. 

 

Considerações finais 

Existem, portanto, três vetores bem definidos de ações que impulsionaram – e 

continuaram impulsionando – o Boi-Bumbá de Parintins: o imaginário, o econômico e o 

midiático. Os três são partes de um todo, uma vez que existem separadamente, mas, ao 

mesmo tempo, se articulam por meio de relações autônomo-dependentes. A metáfora 

ecossistêmica consiste nessa compreensão de que a comunicação articula relações 

ecossistêmicas permanentemente. Não há sistemas sem comunicação se a compreendermos na 

contextualização do ambiente. Assim, a meu ver, o Boi-Bumbá de Parintins se manifesta 

como ecossistema comunicacional porque, na condição de ente cultural coletivo, se recria – 

ou se reinventa – na relação de interdependência com outras culturas, ou outros ecossistemas 

mais ou menos autônomos.  Então, vimos que os bois-bumbás parintinenses se adaptaram ao 

ambiente cultural amazônico que, por sua vez, se adaptou aos ambientes econômicos e 

midiáticos. O boi-bumbá de terreiro não era uma organização econômica no sentido da 

economia de mercado. Não era, igualmente, um sistema midiático no sentido contemporâneo 

do termo, mas tornou-se um lugar de convergências e expressões artísticas midiáticas, a 

exemplo das linguagens e das estéticas inspiradas nos videogames, nos espetáculos 

televisivos, nas produções cinematográficas e nos musicais. O boi-bumbá parintinense 

entendeu que, para se manter vivo e visível no ecossistema cultural amazônico, 
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principalmente a partir do imaginário, precisava se comunicar com outros sistemas culturais, e 

reconhecer as suas afetações. Assim, buscaram as técnicas, estéticas e linguagens midiáticas 

para suas apresentações, ao mesmo tempo em que sustentam as suas bases culturais de 

origem, no caso personagens e entrechos do tragicômico auto do boi. Vianna (1996) expõe 

essa questão desse modo: 

Se um dia a cultura brasileira já tentou esconder o seu pé na selva (Olodum já nos mostrou 

como é bom ter um pé na África), agora não tem mais jeito, não há mais volta sob o som das 

toadas de boi, os amazonenses estão inventando um novo orgulho de morar numa terra de 

índios: eles já tornaram esse orgulho em irresistível cultura pop, pronta para invadir o resto do 

país. 

 
Se um dia a cultura brasileira já tentou esconder o seu pé na selva (Olodum 
já nos mostrou como é bom ter um pé na África), agora não tem mais jeito, 
não há mais volta sob o som das toadas de boi, os amazonenses estão 
inventando um novo orgulho de morar numa terra de índios: eles já tornaram 
esse orgulho em irresistível cultura pop, pronta para invadir o resto do país. 

 

 Vianna faz uma interpretação da persistência das culturas dos povos subalternizados 

em ambientes da cultura pop, ou das culturas popularizadas pelo mercado, por meio das 

mídias. Refiro-me, claro, a culturas que se expressam, metaforicamente, por intermédio de 

culturas antropofágicas, culturas híbridas, culturas miscigenadas, culturas metamorfoseadas 

etc. O pop é o massivo, o lugar do reconhecimento indiferenciado, uma manifestação das 

culturas apropriadas pelos mercados. A ideia de apropriação nos remete ao conceito de 

indústria cultural (ADORNO, HORKHEIM, 1985), que, grosso modo, designa a imposição de 

uma lógica industrial e de mercado às manifestações culturais, e principalmente às artísticas. 

Não se trata de uma perspectiva totalmente impertinente, mas, de certo modo, restringe os 

atos humanos a um determinismo: o de esvaziamento das culturas nos corredores do mercado. 

Então, como dizer que o Olodum tem um pé na África e o orgulho de ser índio um pé na 

cultura pop? 

 Penso que isso é possível porque, antes de tudo, existe um imaginário-mundo, a partir 

do Ocidente, a respeito do que pode vir a ser cultura, ser pop, ser África, ser indígena, ser 

Amazônia. É no e pelo imaginário que essas noções de estar no mundo se mitificam e ao 

mesmo tempo desafiam a mitificação, uma vez que, assim, se expõem a novos sentidos e 

outras compreensões. O orgulho de ser índio denuncia que, antes, esse sentimento era negado 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

849 
 

pelos outros não índios; o mesmo se pode dizer do Olodum, que amplia a sua africanicidade 

reprimida por certas culturas hegemônicas. O Boi-Bumbá de Parintins, objeto-sujeito desta 

narrativa, também se expressa na e pela diversidade sociocultural, por isso está muito além 

dos espaços territoriais e socialmente fechados. 

 E essa expressão se amplia no e pelo espetáculo midiatizado por aparatos 

tecnológicos, entres eles que favorecem a disseminação das imagens. Nesse contexto, porém, 

as imagens, aquelas que se propõem a uma representação de imaginários, não têm a função de 

escamotear o vivido diretamente entre as pessoas, mas de realçar um jeito de viver que a razão 

iluminista persiste em não reconhecer como formulador e portador de saberes e 

conhecimentos para a práxis e para o espírito. Tais imagens, por sinal, são necessárias a esse 

jeito de viver, porque elas são portadoras de ideias que explicam a interdependência entre a 

natureza e a cultura. A arte de viver na Amazônia – e principalmente na Amazônia profunda –

é, acima de tudo, uma contraposição ao processo de racionalização do mundo pela ideia de 

progresso e pela colonização do imaginário. Com efeito, as imagens, ao contrário das 

preocupações de Debord (1997), não provocam temor às socialidades amazônicas. Ao invés 

disso, mesmo recriadas nas e pelas tecnologias midiáticas, elas assumem papel importante na 

comunicação ampliada da existência desse jeito de ver e viver amazônico. 

 Por isso, não será tão impertinente afirmar, após essas reflexões, que o Boi-Bumbá de 

Parintins assume a condição de ecossistema comunicacional, pois ele aglutina os sistemas de 

imaginário, econômico e midiático que lhes conformam, lhes sustentam e lhes dão vida. A 

metáfora ecossitêmica, por sua vez, amplia a compreensão da complexidade entre os três 

sistemas, uma vez que estes se movem e são movidos por interações dialógicas, recursivas e 

hologramáticas. E essas interações/comunicações provocam mudanças e/ou transformações 

internas e externas, igual ao que ocorre nas interações entre o imaginário, o econômico e o 

midiático no espetáculo do boi-bumbá parintinense. Só para reforçar o objetivo dessa 

narrativa, os ecossistemas comunicacionais possibilitam uma abordagem contextualizada da 

comunicação, porque não se pautam pela unidirecionalidade, tampouco excluem o ambiente 

como mensagem; não tratam apenas das partes nem somente do todo, tratam, como desafio, 

de religar a comunicação dos seres humanos com a própria noosfera, com os demais seres 

vivos, com o micro e o macrocosmo. 
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 Por fim, subscrevo a toada “Lamento de raça”, composta por Emerson Maia, como 

exemplo da evocação desse imaginário amazônico-mundo que se expressa na celebração do 

boi-bumbá parintinense: 

 

O índio chorou, o branco chorou 

Todo mundo está chorando 

A Amazônia está queimando 

Ai, ai, que dor 

Ai, ai, que horror 

O meu pé de sapopema 

Minha infância virou lenha 

Ai, ai, que dor 

Ai, ai, que horror 

Lá se vai a saracura correndo dessa quentura 

E não vai mais voltar 

Lá se vai onça-pintada fugindo dessa queimada 

E não vai mais voltar 

Lá se vai a macacada junto com a passarada 

Para nunca mais voltar 

Para nunca mais, nunca mais voltar 

Virou deserto o meu torrão 

Meu rio secou, pra onde vou? 

Eu vou convidar a minha tribo 

Pra brincar no Garantido 

Para o mundo declarar 

Nada de queimada ou derrubada 

A vida agora é respeitada todo mundo vai cantar 

Vamos brincar de boi, tá Garantido 

Matar a mata, não é permitido 
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Batismo em águas e discurso jornalístico: das imagens que se mostram às imagens que 
se ocultam 

 
Water baptism and journalistic discourse: of images that show the images that hide 

 
Le baptême des eaux et le discours journalistique : Des images qui s’affichent aux 

images qui se cachent 
 
 
 

Eunice Simões Lins GOMES1 
Universidade Federal da Paraíba-UFPB,João Pessoa,Brasil 

 
 
Resumo 
Os cultos religiosos da Igreja Assembleia de Deus em João Pessoa, fazem parte do 
movimento com base teológica no pentecostalismo clássico. Em comemoração aos 95 anos da 
igreja foi realizado um batismo na praia para mais de duas mil pessoas. Nosso objetivo central 
foi buscar os significados patentes e latentes no discurso visual das imagens fotográficas não 
portrait selecionadas que apareceram durante o discurso jornalístico televisivo sobre o 
batismo realizado e identificar qual a estrutura mítica organizadora da religiosidade 
pentecostal clássica no rito do batismo. Adotamos a “Hermenêutica Simbólica” de Durand e a 
fotografia como texto visual de Vilches. Identificamos as estruturas de sensibilidade heroica e 
mística e percebemos como a sociedade encontra-se midiatizada enquanto esfera existencial 
capaz de afetar as percepções e as representações correntes da vida social. 
 
Palavras-chave: Batismo. Imagem. Pentecostalismo Clássico. Mídia. 
 
Abstract 
The religious cults Assembly of God Church in João Pessoa, are part of the movement with 
theological basis in classical Pentecostalism. In celebration of the 95th anniversary of the 
church was held a baptism on the beach for more than two thousand people. Our main aim 
was to seek patent and latent meanings in visual discourse of the photographic images not 
selected portrait that appeared during the television journalistic discourse about baptism 
performed and identify which organizer mythic structure of classical Pentecostal religiosity in 
the ritual of baptism. We adopted the Durand’s "Hermeneutics Symbolic" and photography as 
visual text from Vilches. We identified the heroic and mystical sensitivity structures and 
realized how society is mediated as existential sphere capable of affecting the perceptions and 
current representations of social life. 
 
Key words: Baptism. Pentecostalism Classic. Media. 
 
 

Primeiras considerações 

                                                 
1 euniceslgomes@gmail.com 
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Ao desenvolver o artigo sobre a temática “Batismo em águas e discurso jornalístico: 

das imagens que se mostram às imagens que se ocultam” nosso objetivo central foi buscar os 

significados patentes e latentes no discurso visual das imagens fotográficas não portrait 

selecionadas que apareceram durante o discurso jornalístico televisivo sobre o batismo 

realizado na praia para mais de duas mil pessoas e identificar qual a estrutura mítica 

organizadora da religiosidade pentecostal clássica no rito do batismo.  

Partimos do pressuposto de que “As formas simbólicas especiais não são imitações, e 

sim, órgãos dessa realidade, posto que, só por meio delas, o real pode converter-se em objeto 

de captação intelectual e, destarte, tornar-se visível para nós” (CASSIRER, 2003, p.22). Ou 

seja, afirmar que a simbolização do Batismo em águas de duas mil pessoas faz parte da 

realidade pentecostal clássica implica dizer que não é produto da fantasia, nem se desprende 

da realidade empírico-positiva das coisas, mas é uma atribuição de forma e significado do 

mundo.  

Por outro lado, entendemos que as imagens e o discurso jornalístico do Jornal 

televisivo “Bom Dia Paraíba” não se associam a determinados elementos da existência 

empírica, mas realiza uma mediação entre o homem e o mundo, e oferece uma função do ver.  

Já o elemento feminino água é mais uniforme que o fogo. É um elemento constante 

que simboliza as forças humanas mais escondidas. Aparece como meio transitório, como uma 

metamorfose ontológica e essencial entre o fogo e a terra, participando de uma espécie de 

destino de queda, de morte cotidiana, de sofrimento infinito, como nos afirma Gaston 

Bachelard (1990).  

Porem, a água também tem a sua importância social. São inúmeras as iniciativas 

internacionais em relação ao cuidado do planeta com seus recursos hídricos2. A água é o 

elemento natural que mais preocupa a humanidade atual em suas perspectivas futuras, seja: 

pelo aumento das águas marinhas ou pela falta de água potável para grande parte da 

                                                 
2 Destacamos o Dia Mundial da Água (03/03), a criação da Universidade da Água e a recomendação da 
Organização das Nações Unidas, como uma das metas para o milênio, aos países para elaborarem seus Planos de 
gestão de águas. A agenda da Cúpula de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) e as metas 
da ONU para o próximo milênio. Em nível nacional, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, apresentado pelo 
Ministério do Meio Ambiente (PNRH - 03/03/2006), definindo metas para o uso sustentável da água no Brasil 
até 2020.  
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população mundial. Dois problemas provocados pelo aquecimento global. Nessa perspectiva, 

discutimos a água como realidade material, ou melhor, como “imaginação material”3.  

Nesse percurso, apostamos no imaginário como um dos trajetos possíveis de 

renovação do conhecimento científico. Fazemos isso porque entendemos que o imaginário, do 

ponto de vista de Durand (2001, p.35-71), é capaz de penetrar e integrar a diversidade do 

humano.  

Segundo Gomes (2011), a teoria do imaginário está elaborada em contraposição aos 

princípios epistemológicos e regras metodológicas da ciência moderna, que se pretendeu, num 

modelo global e totalitário, um “pensamento sem imagem”.  

Porem, Durand evidencia o grande paradoxo da modernidade que, ao mesmo tempo 

em que recusa a imagem em proveito da razão, é incessantemente assediada por ela. 

Atualmente vivemos em uma “civilização de imagens”, cuja inflação patológica destitui as 

imagens de sua potência pedagógica e imaginação criadora. Contudo, serve para sinalizar que 

o império absoluto de um modelo de racionalidade vem perdendo gradualmente a sua força, e 

o imaginário e o simbólico voltam a ocupar lugar de destaque na cena social.  

A questão paradigmática adotada no estudo, para abordar as imagens foi a 

“Hermenêutica Simbólica” de Gilbert Durand (2001), que dá conta de articular o biopsíquico 

e o sociocultural, ou seja, os dois polos do trajeto antropológico e a fotografia como texto 

visual de Vilches (1984).  

Elegemos para este artigo duas fotos não portrait e que foram apresentadas durante o 

discurso jornalístico para abordar a “convergência” (maneira como se organizam), e seguimos 

a estrutura do “trajeto antropológico”, valorizando os schémes (tendência geral dos gestos), os 

arquétipos (representação dos schémes), os símbolos (signos) e o mito (sistema dinâmico de 

símbolos). Catalogamos as imagens de acordo com as: 1) as ações gestuais dos batizandos: 

gestos de vitória e de comemoração; 2) as ações gestuais dos dirigentes e dos pregadores.  

 

1. A Imaginação e a Matéria 

                                                 
3  “Material” no entendimento de imaginação material de Bachelard, para o qual a existência de uma 
objetividade material é que dinamiza nosso conhecimento poético do mundo. Nas palavras de Simões (1999, p. 
17), “A imaginação material, para além das seduções da imaginação das formas, pensa a matéria, sonha a 
matéria, vive na matéria”.  
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Para compreender as categorias contrastantes das forças imaginantes da nossa mente 

através do estudo das imagens literárias e artísticas do devaneio poético proposta por 

Bachelard (1990), com sua filosofia do devaneio, adentramos primeiro no significado da 

expressão imaginação. Em seguida esclareceremos sobre imaginação e matéria para de certa 

forma compreender adequadamente os mecanismos simbólicos do inconsciente profundo. 

 
A imaginação se constitui como a faculdade que o espírito tem de 
representar imagens; fantasiar. Faculdade de evocar imagens de objetos que 
já foram percebidos; imaginação reprodutora. Faculdade de formar imagens 
de objetos que não foram percebidos, ou de realizar novas combinações de 
imagens; Faculdade de criar mediante a combinação de idéias: A coisa 
imaginada. Criação, invenção. Cisma, fantasia, devaneio; Crença fantástica; 
crendice; superstição; Liter. Arte. Invenção ou criação construtiva, 
organizada por oposição a fantasia, invenção arbitrária (AURÉLIO). 

 
Pelos diversos sentidos atribuídos ao vocábulo podemos identificar dois aspectos. 

Primeiro todos os significados dados pelo dicionário se referem à imaginação como uma 

operação da mente, uma cognição. Segundo, há dois tipos de imaginação: uma “imaginação 

reprodutora”, aquela que age apenas evocando objetos conhecidos de vivências passadas; e 

uma imaginação criadora, (“faculdade de criar”) que se refere ao devaneio, a invenção de 

outras imagens, a criação de “fantasias” construídas por combinação ou síntese de imagens.  

Este conceito do dicionário está de acordo com a tradição filosófica, a qual Bachelard 

resume: “Expressando-nos filosoficamente desde já, poderíamos distinguir duas imaginações: 

uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa material; 

ou, mais brevemente, a imaginação formal e a imaginação material” (2002, p.1)  

Para compreender o conceito de matéria, também tomamos o mesmo dicionário:  

 
Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. 
Substância capaz de receber certa forma, ou em que atua determinado 
agente. Substância sólida de que se faz qualquer obra. Filos. O que é 
transformado ou utilizado pelo trabalho do homem para um determinado fim 
(AURÉLIO).  

 
Este conceito de matéria dado no uso comum da língua já é bem distinto do atribuído 

por Bachelard (1990). visto que o conceito usual coloca matéria como sinônimo de substância 

(sólida, líquida ou gasosa), moldável pelo trabalho humano. Para o filósofo condenando a 

doutrina da natureza simples e absoluta, ele alarga essa compreensão relacionando a matéria 

não a simples substância isolada, mas a um objeto de intuição do homem. A matéria ganha 

uma força de relação, a substância ganha virtude, semelhante ao fogo que é “associado à 
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brincadeira, a festa, ao roubo, [enfim], a um caminhar entre desejos e paixões” (1990, p.3-4). 

A matéria passa a ser um fenômeno no qual o espírito humano é refletido ou “como um 

estrondo que despertam ressonâncias adormecidas”. De modo que Bachelard dialetiza 

objetividade da matéria com a subjetividade do humano, num mesmo tempo, daí a designação 

“imaginação material”.  

Desse modo a Imaginação é força imaginativa da mente que se desenvolve em duas 

perspectivas diferentes. Uma encontra seu impulso na representação da natureza ou dos 

acontecimentos vividos, daí ser imaginação formal, a que se atem ao estabelecido. A outra 

imaginação escava o fundo do ser, deixa ser tocada pela natureza ou pelos acontecimentos 

para encontrar uma forma que está encravada internamente. Uma é a imagem da forma, que 

fornece a figuração lógico-matemática do mundo. A outra é a imagem da matéria que 

favorece a compreensão poética do mundo. Uma pertence à atividade conceitual, de reflexões 

racionais, a outra é própria do devaneio da imaginação poética.  

A imaginação material não é evocativa, passiva diante do mundo, mas essencialmente 

criadora, poetificante, inventora de novas imagens. Isso porque a imaginação resulta do 

embate entre o homem e o mundo, uma no sentido de explicá-lo, outra na direção de sentir as 

resistências da matéria e operar criando outro mundo.  

Bachelard não hierarquiza as imaginações, mas afirma que são complementares. Uma 

complementaridade não harmônica, mas conflituosa. Foi por isso, que o filósofo tanto 

investigou a gênese da descoberta científica, quanto à ontogênese da arte. Pela investigação da 

imaginação material, ele criou a psicanálise dos quatro elementos (água, fogo, terra e ar), um 

sistema de análise poética que propicia categorias estéticas para compreensão da arte. Ciência 

e poesia são distintas, mas para Bachelard elas utilizam a mesma fonte para transformação do 

mundo, os impulsos imaginativos. 

De tal modo, a imaginação material ou o devaneio é “o que delineia os mais 

longínquos confins de nossa mente” (SIMÕES 1999, p.24). Essa imaginação é uma força 

advinda dos elementos materiais que refletem na alma ou condensa no inconsciente o 

resultado de experiências orgânicas e ancestrais em imagens. Por isso, ele estabeleceu no 

reino da imaginação, a lei dos quatro elementos, não apenas para classificar as diversas 

imaginações materiais conforme elas se associavam aos elementos, mas também para ratificar 

que o fundamento de qualquer obra poética era a matéria, aquela que lhe desse a poética 

específica. 
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Assim sendo, a imaginação material realiza-se num devaneio sobre a matéria, num 

exercício fenomenológico de descrição da relação imediata do fenômeno com uma 

consciência particular. Nesse tipo de elaboração poética, em que o sujeito está num confronto 

energético corpo/matéria, as imagens são experimentadas e reelaboradas em sua antiguidade e 

em sua novidade, num só ato de consciência-inconsciente. A nossa tarefa foi tentar encontrar 

por trás das imagens que se mostram às imagens que se ocultam e identificar a estrutura 

organizadora do imaginário presente. 

 

2. As contribuições de Marshall Mcluhan e o Jornal Televisual 

Os “integrados” desfocalizam a análise, não mais se dedicando às mensagens, como 

objeto de crítica ideológica, mas retomando os meios como a própria mensagem. McLuhan 

(1990) considera o meio como extensão do homem, e é nesse sentido que ele afirma que “o 

meio é a mensagem”, pois ele cria um ambiente: modifica a cultura social e os 

comportamentos pessoais. Nesta perspectiva, se estuda os meios enquanto introdutores de 

novos hábitos de percepção, ou seja, a tecnologia elétrica reprocessou radicalmente o velho 

ambiente mecanizado da era industrial. 

Assim, a ênfase recai não no “conteúdo” das mensagens, mas nas consequências 

psíquicas e sociais produzidas pelos meios tecnológicos de comunicação. Por isso, interpreta, 

por exemplo, que os estudantes têm abandonado a escola, porque diferentemente do ambiente 

de alta participação, desenvolvido pela TV, a escola presa ao seu velho mundo visual da sala 

de aula não favorece a participação. Ou ainda, as imagens da TV, por sua ênfase no valor 

pictórico, influenciaram várias transformações culturais, tais como: o livro de capa dura, 

fechado, por uma brochura com capas artísticas; a escolha de carros e casas, não grandes e 

escuras, mas pequenas e claras; a moda com vestuários e penteados táteis e esculturais; nos 

esportes, danças e gestos. 

Nesta compreensão toda a cultura e condutas humanas passam a ser repensadas como 

decorrentes das tecnologias elétricas. A questão não é mais de consciência, se aliena ou 

conscientiza ideologicamente, mas como o próprio corpo se estende no mundo. Numa 

fenomenologia da percepção comunicacional, McLuhan (1990), explora não apenas os 

contornos dos nossos corpos, mais precisamente do sistema nervoso, prolongado nas 

tecnologias, mas percebe o mundo como eletricamente contraído, uma vila, uma “aldeia 
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global. Ou seja, o mundo eletricamente estruturado não é mais fragmentário e centralizador, 

mas se configura em formas de associações humanas integrais e descentralizadoras.  

A partir dos meios tecnológicos de comunicação, perdeu-se a inocência, pureza ou 

ingenuidade. Mas a questão não é o seu emprego, para o bem ou mal, mas que ele por si só 

altera os pontos de visão e impõe seus pressupostos. McLuhan (1990), por exemplo, afirma 

que “o cinema, é a pura aceleração mecânica, transportou-nos do mundo das sequências e dos 

encadeamentos para o mundo das estruturas e das configurações criativas”. Ou que o rádio, o 

telégrafo, o telefone, a televisão e o computador eliminaram os fatores de tempo espaço na 

associação humana-desterritorialização, além de criarem um ambiente de participação em 

profundidade. Nesse sentido, McLuhan (1990), estabelece relações inimagináveis, diz ele:  

 
Com a TV, a linha de montagem desapareceu da indústria. As estruturas de 
staff e de linha se dissolveram na administração. Acabou-se a fila de moços 
nos bailes, [...] chegou-se ao fim a votação em legenda partidária [...] Em 
lugar da votação ao partido, temos a imagem. 
 

Assim, os meios, como extensão do homem, são intencionais por si só e têm o poder 

de configurar a consciência individual e a mentalidade social, por isso McLuhan se propõe a 

investigá-los em seus efeitos. Para isso, classificou-os em meios “quentes” e “frios”: um meio 

“quente” é aquele que prolonga um único de nossos sentidos e fornece dados altamente 

definidos; um meio “frio” possui baixa definição de dados, exigindo do receptor 

preenchimento. Ou seja, um meio quente exclui e um frio exige envolvimento no processo de 

comunicação. De modo que, “um meio quente, como o rádio, e um meio frio, como o 

telefone, têm efeitos bem diferentes sobre seus usuários (1990, p.38)”. 

Neste contexto, a TV em nosso caso o “Jornal Bom Dia Paraíba” é analisado como 

um meio frio e envolvente, devido ao seu baixo teor de informação e por seu contorno 

plástico da imagem, resultado da luz que a atravessa, oferecendo assim oportunidade a 

participação. A reportagem objeto de estudo versa sobre a comemoração dos 95 anos de 

fundação da igreja (ADPB), e a realização do batismo para mais de 2.000 pessoas na praia de 

miramar, incluindo jovens e pessoas da terceira idade conforme imagens apresentadas no 

decorrer deste artigo. 

Essa abertura para que o receptor faça o preenchimento ocorre na medida em que 

“rejeita personalidades muito delineadas e favorece mais apresentação de processos do que 

produtos (1990, p.347)”. Além do mais, a TV “incentiva a criação de estruturas em 
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profundidade no mundo da arte e do entretenimento, criando ao mesmo tempo um profundo 

envolvimento da audiência (1990, p.350)”. 

Diferente da imagem fílmica, a televisiva se constitui numa trama mosaica de pontos 

de luz e sombra, bidimensional, que requer do receptor a ação de “fechar” os espaços da 

trama “por meio de uma participação convulsiva e sensorial que é profundamente cinética e 

tátil (1990, p.352)”. A imagem televisiva exerce uma força sinestésica unificadora sobre a 

vida sensória do receptor porque ela é tátil, entendendo a tactilidade como a inter-relação dos 

sentidos, como um olhar que toca e é ao mesmo tempo tocado. Uma tactilidade reversível 

entre olho-tela que redimensiona a vida sócio-cultural através da construção de outra estrutura 

visual do homem. 

Para McLuhan o rádio é extensão do ouvido, a fotografia o é da visão, mas “a 

televisão é uma extensão do sentido do tato (1990, p.376)”, porque é envolvente; se apalpa as 

imagens com o olhar. Além do mais a imagem televisiva não é contínua, uniforme e 

repetitiva, mas se estabelece em mosaico, ou seja, é descontínua, assimétrica, não linear e se 

oferece ao tato como coisas súbitas, opostas, originais e estranhas. E essa forma em mosaico 

exige a participação e o envolvimento em profundidade de todo o ser, como o faz o sentido do 

tato. Diferente do sentido visual engendrado pelo hábito analítico, as imagens televisivas se 

apoiam na arte iconográfica, que  

 
[…] utiliza o olho como utilizamos a mão no empenho de criar uma imagem 
inclusiva, feita de muitos momentos, fases e aspectos da pessoa ou objeto 
considerado. Dessa forma, o modo icônico não é uma representação visual 
que se definisse por um único ponto de visão. O modo tátil de perceber é 
imediato, mas não especializado (1990, p.396).  
 

Sendo assim, por sua baixa definição, a TV assegura um alto envolvimento da 

audiência na medida em que convida o telespectador para completar a mensagem de maneira 

imediata e criativa. Isso é devido à qualidade tátil da imagem da TV, sua embalagem visual 

que estimula o valor pictórico do espaço “aberto”, e do estado do telespectador que se 

encontra ávido por ricos efeitos táteis. Dessa forma os integrados explicitam a força 

subliminar da imagem da TV, não apenas para efeito de anestesiar as massas para dominação 

política, como defende os apocalípticos, mas por configurar uma nova cultura, por estender os 

nossos nervos numa estrutura televisual do mundo social e educacional. “A TV mudou nossa 

vida sensória e nossos processos mentais. Criou um novo gosto por experiências em 
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profundidade, que afeta tanto o ensino da língua como o desenho industrial de carros” afirma 

McLuhan (1990, p.373).  

Contudo, ao mesmo tempo em que é explicitado o poder da imagem em seduzir, 

transformar processos mentais, envolver toda uma população num processo ritual, e até 

hipnotizar, no sentido de adormecer, essa perspectiva, diferente dos apocalípticos, destaca a 

participação em profundidade do receptor diante destas imagens televisivas. Isso implica em 

rejeitar a postura que o reduz a um receptor passivo e ingênuo, mas o toma como sujeito 

capaz de agir criativamente. Bem como, investiga o fenômeno da informação/comunicação 

para além da dualidade emissor-dominador e receptor-dominado, mas o estuda considerando 

que é “no jogo dialético entre um produtor e um observador que as imagens vão adquirindo 

significados”, assim nos garante Vilches (1984, p.218).  

 
3. Das Imagens que se mostram as Imagens que se Ocultam 

 

O panorama religioso brasileiro tem passado por grande transformação nas últimas 

décadas. O país, tradicionalmente católico, viu mudanças significativas. Enquanto a religião 

dominante perdeu sua preponderância, grupos minoritários como os sem-religião, 

umbandistas, kardecistas e protestantes têm crescido proporcionalmente em relação à 

população. Dentre estes grupos, os pentecostais são os que têm crescido de maneira mais 

surpreendente. Sendo apenas 9,5% dos protestantes brasileiros em 1930, os pentecostais 

alcançaram a taxa de 87% em 1995 (READ, 1996, p. 228). Conforme observa Regina 

Novaes, os evangélicos que eram 13% da população pelo censo de 1991 devem compor hoje 

de 16 a 18% do povo brasileiro (NOVAES, 2001, p.128). Confirmados esses dados, temos 28 

milhões de evangélicos (protestantes), sendo 24,3 milhões pentecostais, dos 170 milhões de 

habitantes do Brasil. 

Os evangélicos, notavelmente os pentecostais, estão divididos em uma enorme 

quantidade de denominações. As igrejas pentecostais mais importantes e conhecidas são 

Assembléia de Deus (corresponde à metade dos evangélicos), Congregação Cristã no Brasil, 

Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Deus é Amor, Brasil para Cristo e Igreja do 

Evangelho Quadrangular. Já as igrejas tradicionais e históricas maiores são as Batistas, 

Luteranas e Presbiterianas. 

De fato, os pentecostais não representam um referencial religioso homogêneo. É preciso 

pelo menos dividi-los em quatro grupos distintos (MENDONÇA, 1989): 1) Os pentecostais 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 862 

clássicos (Assembléias de Deus e Congregação Cristã); 2) Os pentecostais de “cura divina” 

(Igreja Deus é Amor, Evangelho Quadrangular e Brasil para Cristo; 3) As igrejas renovadas 

(batista nacional, presbiteriana renovada, maranata, etc.); 4) Os neopentecostais (Universal, 

Renascer, Igreja Internacional da Graça, etc.). 

Procuramos traçar rapidamente um perfil do pentecostalismo em território nacional, 

tentando estabelecer suas relações com “O Pentecostalismo Clássico”, movimento pentecostal 

moderno que começou oficialmente no início do século XX. Um grupo de protestantes 

reuniu-se em Topeka, Kansas (EUA), em 1900 para 1901, com a finalidade de conseguir o 

poder espiritual dos tempos apostólicos. Liderados por Charles Parham, Agnes Ozman, que 

recebeu “o dom de línguas”, e por W. J. Seymour, pregador batista negro, o movimento 

cresceu pelos Estados Unidos, principalmente entre as mulheres e classes de baixa renda, 

sendo em breve exportado para outros países e continentes.  

Este movimento teve fundamentação teológica metodista, enfatizando claramente a 

experiência individual com Deus e a doutrina perfeccionista da santificação do movimento de 

Wesley. Rejeitavam a “frieza” das igrejas tradicionais, ensinavam a importância do batismo 

do Espírito Santo, falavam em línguas, acreditavam em milagres e curas, praticavam uma 

leitura literal e fundamentalista da Bíblia e enfatizavam a segunda vinda de Cristo, ou seja, o 

fim do mundo (HOELENWEGER, 1976).  

Dois grupos religiosos constituem o pentecostalismo clássico no Brasil: As 

Assembléias de Deus e a Congregação Cristã. A Assembléia de Deus foco de nosso estudo foi 

fundada em 1911, em Belém, Pará, por dois imigrantes suecos-americanos, Gunnar Vingren e 

Daniel Berg. Tendo passado pela experiência pentecostal em Chicago, os dois missionários 

tiveram “revelações divinas” de que deveriam vir para o Pará.  

A igreja Assembleia de Deus de acordo com o critério numérico da pesquisa realizda 

pelo Censo do IBGE em 2010, apresenta o numero de assembleianos de 12,3 milhões de 

pessoas, ou seja, 6,5 % da população, se constituindo dessa forma como a segunda maior 

denominação cristã do Brasil, e se estabelecendo como a maior representante do 

pentecostalismo no Brasil no ano de 2010.  

Em nossa delimitação do estudo selecionamos a Igreja Assembleia de Deus na Paraíba 

(ADPB), que comemorou 95 anos de existência no ano de 2014. Esta igreja foi fundada em 1918, 

no sítio Vertente, em Alagoa Grande e atualmente conta com 200 mil integrantes em todo o 
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Estado. A igreja possui missionários em sete países como Paraguai, Bolívia, Peru, México, 

Colômbia, Senegal e Papua Nova Guin. 

Entendemos que os cultos religiosos, particularmente os da Igreja Assembleia de 

Deus em João Pessoa (ADPB), fazem parte do movimento com base teológica no 

pentecostalismo clássico. Convêm dizer que em suas origens, o discurso assembleiano foi 

pautado pela negação do mundo, por usos e costumes de santidade radicais e por rejeição aos 

meios de comunicação de massa, recusando-se a se adaptar às mudanças do mundo moderno. 

Entretanto, foi através da abertura para os meios de comunicação, tal como televisão, rádio, 

internet, que os assembleianos foram inseridos nas mídias do mundo contemporâneo. 

Partimos do pressuposto de Puntel (2008), quando afirma que existe hoje um novo modo 

de viver a religião. Onde a identidade não se constitui apenas da tradição religiosa, mas também da 

midiatização das práticas sociais que reorganizam os grupos numa nova dimensão. E esta 

midiatização afeta as práticas sociais e religiosas, o que favorece o surgimento de um novo modo 

de ser no mundo, uma nova ambiência, caracterizada pelo processo de midiatização da sociedade, 

tendo como característica principal o compartilhamento de informações. E isso fica evidente 

quando percebemos como foi à repercussão do ato do batismo que ora pesquisamos no campo 

televisivo, especificamente no Jornal Bom Dia Paraíba. 

 

Imagem 1: grande números de pessoas aguardando o batismo 

 
 

Fonte:http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/t/edicoes/v/igreja-assembleia-de-deus-comemora-95-
anos-de-fundacao/2957545/ 

 

Embora a Igreja ADPB realize seus batismos no templo sede a cada três meses, no ano 

de 2014 ao comemorar os 95 anos de existência na cidade de João Pessoa, só realizou o 

batismo na praia de miramar, incluindo muitos fiéis de diversas cidades do Estado da Paraíba. 
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3.1 O conjunto de imagens no rito do batismo: procedimentos de análise 

 

As imagens aglutinam-se, no imaginário, em torno de núcleos organizadores da 

simbolização, que são polarizados. Em cada núcleo, ou polo, há uma força homogeneizante, 

ordenadora de sentido, que organiza semanticamente as imagens, configurando-as, 

miticamente, em três estruturas, que gravitam em torno de três esquemas matriciais básicos: 

heroico (separar), místico (incluir) e sintético (dramatizar). O primeiro põe em ação imagens e 

temas de luta (do herói contra o monstro, do Bem contra o Mal), próprio do regime diurno das 

imagens, o segundo, imagens assimiladoras e confessionais, e o terceiro põe em conjunto 

imagens divergentes, integrando-as numa ação, própria do regime noturno das imagens.  

Nessa perspectiva, o imaginário não é um simples conjunto de imagens que 

vagueiam livremente na memória e na imaginação. Ele é uma rede de imagens na qual o 

sentido é dado na relação entre elas; as imagens organizam-se de acordo com uma lógica, uma 

estruturação, de modo que a configuração mítica do nosso imaginário depende da forma como 

arrumamos nele nossas fantasias. É dessa configuração que decorre o nosso poder de 

melhorar o mundo, recriando-o, cotidianamente, pois o imaginário é o denominador 

fundamental de todas as criações do pensamento humano (DURAND, 2001).  

Um momento imprescindível da delimitação dos dados foi à seleção das fotos como 

texto visual. Escolhemos duas fotos; uma do momento do batismo e outra dos pastores que 

efetuaram o batismo agradecendo. Optamos pela foto não portrait nas quais há o registro de 

uma atividade sendo desenvolvida, oferecendo a quem contempla uma sugestão de 

instantaneidade da situação fotografada. 

Segundo Kossoy (2002), as imagens fotográficas são sempre fontes de abrangência 

multidisciplinar, são fragmentos de uma realidade histórica maior, de múltiplos olhares e 

interpretações. Uma foto não pode ser apreendida despregada de seu contexto, ela tem certa 

precisão e retrata uma ação que sucedeu num determinado espaço-tempo. Desse modo, 

adotamos para nossa análise das duas fotos selecionadas, o critério de descrever a 

característica da foto e desenvolver a hermenêutica simbólica. 

Esclarecemos que para analisar as fotografias se fez necessário ser prudente, 

cuidadoso para não superinterpretar a imagem, bem como, aprimorar o olhar para o que está 

patente e latente, que se complementam na análise textual realizada. 
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Para dar inicio a análise efetuada ressaltamos que elaboramos alguns questionamentos: 

por que este momento do batismo foi fotografado, filmado e divulgado no jornal televisivo da 

cidade? Qual a relevância dada a este evento? E por quem? Lembramos que este momento 

trata de um grande evento, a “comemoração dos 95 anos da IAD-PB” e que um dos objetivos 

era realizar o batismo na praia para mais de duas mil pessoas, incluindo jovens, adultos e 

idosos e divulgar na mídia, de modo que essa representação imagética favoreceu uma grande 

repercussão na cidade no âmbito social, religioso e histórico. Considerando que a função 

simbólica da fotografia é mediadora que informa as diferentes modalidades de apreensão do 

real, Chartier (1990). Passaremos a descrever sobre a análise das duas fotografias 

selecionadas. 

 

Imagem 2: momento do batismo 

 
Fonte:http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/t/edicoes/v/igreja-assembleia-de-deus-comemora-95-

anos-de-fundacao/2957545/ 
 

Partindo do pressuposto da metodologia adotada “a fotografia como texto visual”, 

reconhecemos que existe uma função comunicativa da fotografia, ou seja, é possível observar 

os processos de construção de sentidos para o que está sendo retratado, em nosso caso “o 

batismo em águas”, assim, estaremos desenvolvendo nossa leitura das duas fotos selecionadas 

considerando também que a imagem fotográfica é um instrumento eficaz para a veiculação de 

ideias e para manipulação da opinião publica partindo do principio de que a imagem é crível e 

verídica, eu vi – é verdade, eu cri; como nos afirma Kossoy (2002, p.20). 

No primeiro olhar, a foto é uma imagem/ação, de autoria do jornalista da TV Cabo 

Branco de João Pessoa. Retrata o ato do batismo em águas na praia de miramar local que foi 

escolhido para batizar mais de duas mil pessoas. Aparece um grande número de pessoas do 
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sexo masculino e feminino e de faixa etária heterogênea. É uma fotografia colorida, não 

portrait, o sentido da foto é horizontal o que favorece mostrar um grande numero de pessoas.  

De acordo com a disposição da foto a impressão que se tem é que está acontecendo o 

batismo para algumas pessoas, outras estão saindo do batismo, outras ainda sendo batizadas e 

outras adentrando nas aguas para serem batizadas. Na horizontal encontra-se na ultima fila os 

cento e vinte pastores com sua indumentária branca realizando o batismo por imersão, ou seja, 

é quando o ministro afunda a pessoa na água, levantando-a em seguida.  

O local escolhido foi à praia de miramar e adentraram até certa profundidade de água 

de modo que possibilitasse o movimento de afundar e levantar as pessoas no ato do batismo. 

Sendo possível perceber que os pastores demarcaram o limite das águas, até a cintura, não 

poderia ser mais fundo.  

Observa-se também a presença de homens de apoio dando suporte para controlar a 

entrada e saída das pessoas dentro do mar, como também a presença de bombeiros sendo 

identificado com camisa vermelha, favorecendo a segurança, e após os pastores a presença de 

dois barcos situados dentro do mar para segurança de todos. 

O primeiro arquétipo que aparece é do Regime Diurno, definido como o regime da 

antítese, da imaginação heroica. Os braços levantados, a postura vertical predominante dos 

pastores, a figura do pai e do guerreiro, prontos para combater o velho homem, que irá 

mergulhar nas águas (descida) e ao sair (ascensão) tornar-se nova criatura, são imagens de 

movimento, de agitação. É a antítese da morte e da vida. 

As faces do tempo, “consagrada ao fundo das trevas, sobre o qual se desenha o brilho 

vitorioso da luz”, Gomes (2013, p.37), se manifesta. Remete às imagens da queda 

assustadora, a descida, a angústia humana e o mergulho nas águas.  

Por outro lado, para reduzir a angústia, “o desejo fundamental buscado pela 

imaginação humana se manifesta com o esquema ascensional, os símbolos de elevação” 

Gomes (2013, p.38). São os símbolos de ascensão que se manifestam nas imagens do novo 

homem, é o imaginário de luta, de purificação. Para Durand (2001, p.124) “Gladio, espada de 

fogo, agua e ar lustrais, [...] constituem o grande arsenal dos símbolos diaréticos de que a 

imaginação dispõe para cortar, salvar, separar e distinguir das trevas o valor luminoso”. 

Nesse ritual do batismo em águas, percebe-se o que Durand (2001, p. 118), denomina 

ritos de corte, de separação, “a primeira técnica de purificação”. Á agua é símbolo de pureza e 
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de purificação. Ao adentrar na água, o fiel vivencia o frescor da água em oposição à “tepidez 

cotidiana” (2001, p.120).  

Posteriormente temos o regime noturno, definindo-se como “regime do pleno 

eufemismo, que vai se empenhar em fundir, harmonizar, para poder exorcizar os ídolos 

mortíferos de Cronos, ou seja, o tempo e a morte”, Gomes (2013, p.38), é o momento da 

imersão, da descida. “É o calor próprio da profundidade, da intimidade, do repouso do ventre 

[...], Operam os esquemas como descer, possuir e penetrar, que geram epítetos como 

profundo, calmo, quente, íntimo e escondido.” Ferreira-Santos e Almeida (2013, p.24 e 26). 

São as imagens da intimidade da casa, do repouso. Representa uma adaptação, harmonização 

de contrários, equilíbrio de antagonismo.  

Desse modo, ao mergulhar nas águas acontece à valorização da descida, da inversão 

das imagens, com a intenção de construir um todo harmonioso, em que a angustia e a morte 

não tenham lugar. A descida lenta, a penetração, “o interior sonhado, é quente”, nunca 

inflamado, como nos afirma Durand (2001, p.141). Não deixa de ser uma descida as origens, 

morrer o velho homem para receber o novo nascimento em “Cristo Jesus”.  

Para tanto entendendo a imaginação como a faculdade de formar imagens que 

ultrapassam a realidade, que cantam a realidade, como afirma Bachelard (1990), percebemos 

no ato do batismo por imersão as polaridades entre os dois regimes de imagens diurno e 

noturno, que tentam se equilibrar um através do outro, ou seja, cada termo antagonista tem 

necessidade do outro para existir e se definir. 

 

Imagem 3: Pastores agradecendo 

 
Fonte:http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/t/edicoes/v/igreja-assembleia-de-deus-comemora-95-

anos-de-fundacao/2957545/ 
 

Em um primeiro olhar a foto é uma imagem de oração. É uma fotografia colorida, não 

portrait, de autoria do jornalista da TV Cabo Branco de João Pessoa. O local é a praia, 
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olhando para os pés dos pastores identificamos que eles se encontram no inicio das águas, 

momento que saíram após o término do batismo. 

A foto deixa entrever no centro, o pastor, de cabelos brancos, o ancião, o velho sábio, 

agradecendo. Ao todo foram cento e vinte pastores membros da ADPB que fizeram o batismo 

por "imersão" das pessoas. Parece ser a intenção do fotografo revelar os gestos de oração, 

louvor, dos dez pastores que é possível contar na foto. 

Este símbolo ascensional, a verticalização, a elevação dos braços, os gestos que 

remetem buscar o céu, o ar, como nos afirma Durand (2001, p.94). 

 
A pureza celeste (ser) a característica moral de levantar voo, como a mancha 
moral era característica da queda [...]. De tal modo que podemos dizer, 
enfim, que o arquétipo profundo das fantasias do voo não é o pássaro animal 
mas o anjo, e que toda a elevação é isomorfa de uma purificação porque é 
essencialmente angélica. 
 

Este ato dos pastores, com as mãos levantadas, polariza o universo de imagens e 

símbolos de verticalidade. Remete ao Regime Diurno, a dominante postural, exige as matérias 

luminosas, e as técnicas de separação, de purificação. Um ambiente não mais da água espessa 

e adormecida, e sim, das águas claras e límpidas.  

Os braços dos lideres encontra-se levantados após o batismo, são gestos de 

glorificação, agradecimento. “a ascensão é imaginada contra a queda e a luz contra as trevas, 

se busca algo maior, a purificação, a limpeza simbólica” conforme nos assegura Durand 

(2001, p.131-132). A estrutura heroica combate por meio da antítese, o elevar, o iluminar e o 

separar, considerados em oposição ao cair, ao escurecer e ao misturar. Assim, o que ocorreu 

na vida da pessoa antes do batismo, não importa, o que importa agora é a sua regeneração e 

salvação em Jesus Cristo.  

 
O esquema ascensional, o arquétipo da luz uraniana e o esquema 
diairético parecem, de fato, ser o fiel contraponto da queda, das trevas 
e do compromisso animal ou carnal. Estes temas correspondem aos 
grandes gestos constitutivos dos reflexos posturais: verticalização e 
esforço de levantar o busto, visão e, por fim, tato manipulatório 
permitido pela liberação postural da mão humana. (DURAND, 2001, 
p.87). 
 

No conjunto da foto, existe uma homogeneidade predominante no uso das vestes 

brancas. Todos os pastores estão vestidos com uma túnica de cor branca comprida até aos pés, 

parecida com um manto santo, o que prefigura um simbolismo de poder, autoridade e temor.  
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Toda esta indumentária sacerdotal em certa medida reveste os pastores de uma 

austeridade que permite receber às pessoas para serem batizadas. Esta imagem de austeridade 

remete ao regime diurno, que põe o herói em pé, em prontidão, como também a estrutura de 

sensibilidade a dominante postural e aos símbolos da verticalidade, segundo (DURAND, 

2001).  

Destemido, os pastores enfrentaram vários obstáculos, a começar com o sol ardente, 

símbolo espetacular do regime diurno e seus materiais luminosos, parecendo um fogo em 

plena manha de sol, era o próprio Apolo com seu carro de sol;  

 
Apolo, deus da luz e da beleza, com seu esplendor estonteante, forte e 
fulgurante tinha como serviço principal em todas as manhãs transportar o 
carro do Sol para o alto do céu. Uma linda missão que era acompanhada pela 
sua força e determinação movendo cada passo a ser direcionado para realizar 
tal tarefa. Apolo era consciente que dependia unicamente dele tal missão. Ao 
chegar no alto do céu ele proporcionaria aos demais algo que só ele seria 
capaz de fazer acontecer, sim, a Terra inteira se encheria de luz. Raios do sol 
começariam aparecer no céu, as primeiras luzes estariam se misturando em 
meio a escuridão que permeava a terra, numa verdadeira mistura de cores, o 
escuro que predominava se misturava com os primeiros raios do sol, o cinza 
começava a surgir, o branco se ofuscava, o amarelo começava a dominar e 
novas cores surgiam se misturando e formando um lindo arco íris, de forma 
que o sol se sobressaia com sua forte luz (CIVITA,1973). 

 
Assim, em meio à escuridão, as trevas, os pastores eram conscientes que dependia 

unicamente deles desenvolver os atos litúrgicos, no caso batizar, trazer a luz do conhecimento 

para os fiéis.  

 
Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por 
intermédio da graça de alguma personificação masculina ou feminina, 
humana ou animal, o aventureiro deve, ainda, retornar com o seu trofeu 
transmutador da vida (CAMPBELL, 1997). 

  
O retorno é um dos momentos mais difíceis, sair das águas, existe o temor do que virá, 

devido ao fato de ter adentrado nas águas atendendo ao chamado do sacerdócio. No entanto 

como o herói percorre inúmeras provas até chegar a sua apoteose, vai sair vencedor e retornar 

com o elixir. Este é o ponto culminante da aventura do herói, quando ele se apropria 

plenamente de si mesmo, da sua autoconfiança. No caso da missão cumprida, a realização do 

batismo por imersão de mais de duas mil pessoas. 

Como nos assegura (NASSER, 2006, p.61) “Ao término da jornada, o herói retorna 

modificado”. E essas mudanças ocorrem no mundo interior do herói e assemelham-se à 
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construção do ser humano. Esse é o motivo de gratidão, louvor e glória dos pastores com suas 

mãos levantadas para o alto. 

 

Considerações finais. 

Entendemos que a fotografia possui uma carga simbólica, porem não trata da realidade 

em si, mas da representação de um pedaço da realidade, vista por alguém atrás da câmera, que 

registrou como nos afirma Kossoy (2002). Depois de ter revisado todas as passagens do 

discurso jornalístico televisivo e analisado as duas imagens fotográficas do grande batismo 

em águas; a expressão água, compreendida como signo dos quatro elementos e 

desencadeadora da causalidade formal; consideramos que houve a produção de múltiplas 

imagens, catalogadas em duas unidades: as águas impuras e as águas límpidas, o antes e o 

depois do batismo em águas, o velho e o novo homem.  

As águas impuras que ameaçam inundar a terra, morada dos homens. São as águas 

violentas, pulsão de morte, desejam o retorno ao nada, ao vazio. Diante delas o homem, para 

não ser submergido, cria, “navega” sem controle e sem destino. Mas estas águas, maiores que 

a terra e de que os homens estão submetidos ao Vento (ar), é ele que faz destas águas 

tumultuosas, silêncio e quietude, trazendo repouso, morte do velho homem.  

As águas límpidas estão embaixo da terra, os homens não precisam da intervenção do 

Vento, mas também não conseguem viver sem água, pois só terra é desolação, então, o corpo 

masculino, com suas forças, escava a terra, acessa as águas límpidas e guerreia com outros 

homens para manter seu controle. São com as águas límpidas que o corpo do animal engendra 

a fecundidade e a transformação e o corpo feminino engendra a beleza, a sensibilidade, a 

solidariedade, o encontro e o amor. Implicações para educar o homem a partir do impuro e do 

límpido. 

Então, diante da ameaça de morte, de fim, de caos, o homem busca a transcendência - 

dirige-se ao cósmico. No contido, diante do seu possível, do que suas mãos podem realizar, 

do que sua mente pode solucionar, o homem faz a religação.  

O feminino, a água aparece como o que engendrou a esperança de uma nova vida, 

“morrer para o mundo e viver para Deus”. Nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas 

velhas já passaram.  
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Assim entendemos que estas imagens fotográficas favorece rememorar, moldar o 

comportamento, formar conceitos, reafirmar pré-conceitos, despertar fantasias e desejos, 

como nos assegura Kossoy (2002). 

E por fim identificamos as estruturas de sensibilidade heroica e mística e percebemos 

como a sociedade encontra-se midiatizada enquanto esfera existencial capaz de afetar as 

percepções e as representações correntes da vida social. 

 

Referencias Bibliográficas 
BACHELARD, G. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: 
Martins Fontes, 1990. 
 
CAMPBELL, Joseph. A jornada do herói: Joseph Campbell vida e obra. (Org.). Phil 
Cousineau. SP: Agora, 2003. 
 
CIVITA, Victor (Ed). Mitologia (v.I,II,III). SP: Abril Cultural,1973. 
 
CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. 4 ed. SP: Ed. Perspectiva, 2003. 
 
CAVALCANTI, Raissa. Mitos da água: as imagens da alma no seu caminho evolutivo. SP: 
Cultrix, 2006. 
 
CHARTIER, Roger. A historia cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. 
 
CORTEN, André. Os pobres e o Espírito Santo: o pentecostalismo no Brasil. RJ: Vozes, 
1996. 
 
COSTA, Ana Valéria de Figueiredo da. Imagens fotográficas de professoras: uma trajetória 
visual do magistério em escolas municipais do Rio de Janeiro no final do século XIX e inicio 
do século XX. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Educação do 
Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica-Rio. RJ: 2008, 243 p. 
 
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. 2.ed.SP: Martins Fontes, 
2001. 
______. A imaginação simbólica. SP: Cultrix/EDUSP, 1988. 
 
EUGENI, Ruggero. Analisi semiótica dell’immagine. Pittura, ilustrazione, fotografia. 
Milano: Pubblicazione dell’’I.S.U. Universitá Cattolica, 2004. 
 
FERREIRA-SANTOS, Marcos, ALMEIDA, Rogério de. Aproximações ao Imaginário: 
bússola de investigação poética. SP: Képos, 2012. 
 
GOMES, Eunice Simões Lins. Educação e religião: ações simbólicas de Padre Rolim. João 
Pessoa: Ed. UFPB, 2015. 
______. Um baú de símbolos na sala de aula. SP: Paulinas, 2013. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 872 

______. A catástrofe e o imaginário dos sobreviventes: quando a imaginação molda o 
social. 2 ed.João Pessoa: Ed. UFPB, 2011. 
 
HOLANDA, Aurélio Buarque de. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. RJ: 
Civilização Brasileira, 2000. 
 
HOLLENWEGER, Walter. El pentecostalismo. Buenos Aires: La Aurora, 1976. 
 
IBGE. Censo demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com 
deficiência. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico-
2010/Características_Gerais_Religiao_Deficiencia/tab1_4pdf> Acesso em 22 abr.2015. 
 
KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. SP: Ateliê Editorial, 2002. 
 
McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensão do homem. SP: Cultrix, 
1990. 
 
MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Um panorama do protestantismo brasileiro atual. In: Sinais 
dos tempos: tradições religiosas no Brasil. Cadernos do ISER, n.22, p. 37-86. 
 
NASSER, Maria Celina Cabréra. O uso de símbolos: sugestões para a sala de aula. SP: 
Paulinas, 2006 – Coleção temas do ensino religioso. 
 
NOVAES, Regina. Novo Nascimento: Os evangélicos em casa, na igreja e na política. RJ: 
Muad, 2001. 
 
PUNTEL, Joana T. Contribuições e desafios das mídias católicas. 3 abr, 2008. Disponível em; 
http:// www.rccrj.org.br/index.phd/content/article/40-ministro-de-comunica-social/619-texto-
contribuis-e-desafios-das-mas-catas. Acesso em: 22 abr.2015.  
 
READ, William. Fermento religioso nas massas do Brasil. SP: Cristã Unida, 1996. 
 
SIMÕES, Reinerio Luiz Moreira. A imaginação material segundo Gaston Bachelard. 
104p. Dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro,1999. 
 
VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagem. Argentina: Editora Europa Americana, 1984. 
 
Vídeos: 
IGREJA Assembleia de Deus comemora 95 anos de fundação. Bom dia Paraíba, Globo.2014, 
(02.01 min). Disponível em: <http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-
pb/videos/t/edicoes/v/igreja-assembleia-de-deus-comemora-95-anos-de-fundacao/2957545/>. 
Acesso em: 03/02/2015. 
 
ASSEMBLEIA de Deus comemora 95 anos na Paraíba com programação especial. Bom dia 
Paraíba, Globo.2014, (02.00 min). Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/11/assembleia-de-deus-comemora-95-na-pb-
com-programacao-especial.html>. Acesso em: 03/02/2015. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 873 

 
 

Imaginários corrompidos: audiência da fé a serviço da mediosfera 
 

Imaginary corrupted: faith hearing the service of mediosfera 
 

Imaginaires corrompus : L'audience de la foi au service de la médiosphère 
 
 
 

Flávia Gabriela da Costa ROSA1 
Universidade Paulista – UNIP, São Paulo, Brasil 

 
 

Resumo 
A “audiência da fé” tem sido um ideal perseguido, tanto por vertentes católicas, quanto 
neopentecostais, fruto da disputa por fiéis. Tal recrudescência aponta-nos um fator que 
desconsidera o que Edgar Morin classifica como paradigma da complexidade humana, 
mostrando-nos uma intensa adesão à dinâmica própria da Mediosfera. Esse fator coloca em 
primeiro plano as necessidades dos aparatos midiáticos que estimulam o consumo de 
imagens, fazendo-nos refletir se a fé está a serviço mídia ou o contrário. Tomamos por 
exemplo dois templos distintos de diferentes vertentes cristãs: O Santuário Nacional de 
Aparecida da Igreja Católica, e o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus 
que parecem adaptar-se a uma necessidade midiática de visibilidade. Os exemplos permite-
nos refletir se esta imersão em cenários tão diferentes –religioso e midiático –se esbarram, ou 
se se tornam uma coisa só.  
 
Palavras-chave: Imaginário; imagens; mediosfera. 
 
Abstract 
The "hearing of faith" has been an ideal pursued by both Catholic strands, the neo-
Pentecostal, the result of competition for the faithful. Such recrudescence points us one factor 
that disregards what Edgar Morin ranks as a paradigm of human complexity, showing us a 
strong adherence to the dynamics of Mediosfera. This factor foregrounds the needs of media 
devices that stimulate the consumption of images, making us wonder whether faith is the 
media service or otherwise. We take for example two different temples of different Christian 
strands: The National Shrine of Aparecida the Catholic Church, and the Temple of Solomon 
the Universal Church of the Kingdom of God that seem to adapt to a need for media visibility. 
Examples allows us to reflect on whether this immersion in such different scenarios - 
religious and media - to stumble, or become one. 
 
Keywords: Imaginary; images; mediosfera. 
 
 
 
 

                                                 
1 jornalista.gabriela@gmail.com 
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Introdução 
 

Vivemos a era da audiência. A onda de visibilidade que invadiu todas as formas de 

sociabilidade não conhece limites: vemos da exposição da intimidade até a invasão dos 

espaços que eram considerados de acessos restritos tornarem-se verdadeiros palcos de 

espetáculos. Presenciamos um tempo onde difícil é estabelecer o limite entre o que é sagrado 

e o que é profano. 

Mircea Eliade (2004), um dos estudiosos sobre o sagrado e sua definição, propõe o 

termo hierofania para explicar o que seria a manifestação das realidades sagradas, de algo que 

“não pertence ao nosso mundo”. 

 
A partir da mais elementar hierofania – por exemplo, a manifestação 
do sagrado num objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a 
hierofania suprema, que é, para um cristão, a encarnação de Deus em 
Jesus Cristo, não existe solução de continuidade. Encontramo-nos 
diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de algo “de ordem 
diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em 
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, 
“profano”. (ELIADE, 2004, p.13). 

  

Segundo Eliade, as sociedades arcaicas buscavam estar mais próximas o possível do 

sagrado e que realmente esse sagrado pudesse levar o indivíduo a algum tipo de 

transcendência.  

No entanto, a constante exposição e uma possível transformação de elementos do 

ambiente religioso em produto de consumo, ditam comportamentos de diferentes vertentes 

religiosas, que se adaptam cada vez mais às regras do mercado capitalista. São estratégias 

avançadas de marketing com foco numa intensa produção de imagens que chegam ao 

indivíduo. Vemos estratégias midiáticas que buscam legitimar essas imagens, estimulando o 

seu consumo e até mesmo criando novas formas de sociabilidades. 

Malena Contrera (Mediosfera), baseada nos estudos de James Hilmann chama a 

atenção para um fenômeno que qualifica como “crise do sentido”, na sua definição semântica 

e os sentidos corporais (de sentir), já que esse projeto moderno da imagem como protagonista 

do mundo promove o apagamento do corpo. 

 

Com essa retirada da alma do mundo e o estabelecimento de um 
mundo de “fatos objetivos inanimados”, frutos de uma visão de 
mundo da ciência do século XVII, torna-se fácil compreender a 
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desmagicização do mundo proposta por Weber e o surgimento do que 
ele irá chamar de religiões fundamentadas numa prática ética. 
(CONTRERA, 2010, p. 28)  

 

Ora, se vivemos em uma sociedade esvaziada de significados, onde o conceito da 

religação já está em segundo plano e o conceito de experiência está subjugado à 

racionalização das imagens geradas pela própria mídia, fica fácil adaptar às práticas religiosas 

a um conglomerado de reações que servem ao mercado capitalista. Diferente das práticas 

religiosas arcaicas, o poder já não vem das experiências divinas, mas daquelas concretas, pré-

estabelecidas por quem define o que é importante. 

 
O novo poder, celeste e imaterial, é, neste caso, devidamente 
representado por seus “eleitos”, que agem como mediadores da 
relação deus/homem, submetendo o que seria a proposta ética aos seus 
próprios interesses pragmáticos e institucionais. (CONTRERA, 2010, 
p. 29). 

 
Se transferirmos o poder imaterial para um “eleito”, podemos assim, legitimar 

qualquer tipo de profanação simbólica que possa existir e ser definida por ele. Uma prancha 

de surf, por exemplo, pode ser transformada em um totem. Uma vassoura ungida pode ganhar 

o poder de varrer o “entulho espiritual”, e ser vendida para os fieis por ter esse poder, um 

templo religioso pode se transformar em um ponto turístico.  

Utilizando de modernas e propositais estratégias midiáticas para criar um ambiente 

desejado, não pelo seu contexto de vivência e experiência, mas na tentativa de agregar valor 

de mercado, vemos a substituição de imagens arcaicas por imagens midiáticas, e essa tem sido 

uma estratégia muito utilizada por diferentes vertentes religiosas.  

Para uma análise desse contexto, utilizaremos a seguir, dois ícones da fé cristã. Uma 

católica, neste caso o Santuário Nacional de Aparecida, e uma neopentecostal, representada 

aqui pelo Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD. 

 

Das imagens  

Para contextualizar o conceito de imagem gosto muito de um exemplo citado por uma 

pedagoga, certa vez em uma palestra que assisti em defesa de um planejamento educacional 

em fase de alfabetização que considerasse a vivência individual de cada aluno. Ela citava uma 

história em que uma professora pedia aos alunos que desenhassem uma flor. Ao ver o 

resultado das mais diversas flores desenhadas pelos alunos, ela respondia com uma frase 
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negativa, apagando o desenho, e, desenhando em seu lugar, uma flor vermelha, de miolo 

amarelo e de caule verde. Absorvendo o conceito ensinado, a partir daquele dia, todos os seus 

alunos, ao desenharem jardins, reproduziam, para a surpresa da mesma, o mesmo modelo de 

flor: pétalas vermelhas, miolo amarelo e caule verde. 

Essa história simples, utilizado pelo senso comum, ilustra perfeitamente o conceito de 

imagem a que vamos nos referir. Segundo Antônio Damásio (2000) imagem é sinônimo de 

representação, que, embora, longe de reproduzir o que é percebido pelos sentidos, trata-se de 

uma construção de percepção. 

 

Imagem designa um padrão mental em qualquer modalidade sensorial, 
como, por exemplo, uma imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem 
de um bem-estar. Essas imagens comunicam aspectos das 
características físicas do objeto e podem comunicar também a reação 
de gostar ou não gostar que podemos ter em relação a um objeto, os 
planos referentes a ele que poder ter ou a rede de relações desse objeto 
em meio a autor objeto. (DAMASIO. 2000, p. 24-25). 

 
 

Segundo Damásio, as imagens são criações do cérebro. No entanto, equivoca-se quem 

acredita que imagem e mídia são a mesma coisa, mesmo que haja um a relação íntima entre 

ambas. Hans Belting, historiador das imagens, explica que a perenidade de ambas é bem 

diferente. 

 
Imagem e mídia não permitem o mesmo tipo de narrativa ao descrever 
sua história. Uma história em sentido literal aplica-se somente à 
tecnologia visual; já as imagens resistem a qualquer história linear, 
pois elas não estão sujeitas a um progresso no mesmo grau. As 
imagens podem ser antigas mesmo quando ressurgem nas novas 
mídias. Também sabemos que elas envelhecem de formas diferentes 
das observadas no envelhecimento da mídia. Espera-se, geralmente, 
que as mídias sejam novas, enquanto as imagens mantêm sua vida, 
mesmo velhas, quando retornam entre as novas mídias. (BELTING. 
2001, P. 1). 

 
 

Essa complexidade da imagem também foi objeto de estudo de Edgar Morin (1988), 

quem assinala o papel comunicativo da imagem nos ritos das sociedades arcaicas, 

observando-se sequencias de comportamentos simbólicos dos mesmos. 

 

Para compreender essa magia, precisamos retomar o tema do “duplo”, 
que já emergiu a propósito da morte. A existência do duplo é atestada 
pela sombra móvel que acompanha cada pessoa, pelo desdobramento 
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do ser no sonho e pelo desdobramento do reflexo na água, isto é, a 
imagem. Assim, a imagem já não é uma simples imagem, ela tem em 
si a presença do duplo do ser representado e permite, por meio desse 
intermediário, agir sobre esse ser; é esta ação que é propriamente 
mágica: rito de evocação pela imagem, rito de invocação à imagem, 
rito de possessão da imagem (encantamento). Aqui, podemos 
apreender o elo entre a imagem, o imaginário, a magia, o rito. 
(MORIN. 1975, P. 106 – 107). 

 

Dada a devida complexidade ao conceito de imagem, questionamos a exploração do 

poder simbólico das mesmas na criação de fetiches de consumo, principalmente por 

referências de vertentes religiosas como o Templo de Salomão e o Santuário de Aparecida. 

Muito além da criação de um produto, vemos criação de padrões de sociabilidades e a adesão 

à nova onda dos projetos de marketing do conhecido conceito de valor agregado. 

Na visão de E. Morin, a ausência de conceber a complexidade da capacidade 

antropossocial é o causador de infinitas tragédias. Chegamos aos tempos da redução, 

simplificação e maniqueísmo, que, de acordo com seus estudos, resulta na cegueira que 

causam diversos problemas humanos.  

 

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um 
tecido (complexas: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 
inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o 
tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 
então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do 
emaranhado, do inexplicável, da desordem, da ambiguidade, da 
incerteza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos 
rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os 
elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, 
hierarquizar... (MORIN. 2007. P. 13). 

 

Essa definição alerta-nos não só ao que se refere à produção das imagens que hoje são 

consumidas e formatam corpos e opiniões. Mas chama-nos a atenção como as vertentes 

religiosas também se adaptam facilmente a este modelo. No caso dos exemplos que veremos a 

seguir, cenários repetem estruturas e padrões midiáticos, aproveitando-se do esvaziamento de 

sentido provocada por esta mesma realidade. 

 

Cenários midiatizados: a religiosidade na Mediosfera 
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As manchetes dos mais variados órgãos de imprensa, de grande, médio e pequeno 

porte, foram invadidas de notícias sobre a inauguração do mais novo templo da Igreja 

Universal do Reino de Deus2 - IURD, o “Templo de Salomão”. As informações, nos seus 

mais variados contextos, destacavam as dimensões do projeto, construído na região do Brás, 

em São Paulo, e inaugurado no dia 31 de julho de 2014. 

O que nos chama a atenção, não é somente a dimensão deste espaço, bem como a 

utilização dos mais variados elementos religiosos que adornam o templo, mas este destaque 

alimentado pela mídia, a que se refere às suas dimensões.  

Segundo o site oficial do Templo de Salomão, www.otemplodesalomao.com e 

reproduzida pela mídia, a sua área conta com 126 metros de comprimento e 104 metros de 

largura, “tem dimensões que superam as medidas de um campo de futebol oficial. São cerca 

de 100 mil metros quadrados (m²) de área construída num terreno de aproximadamente 35 mil 

metros e com altura de 55 metros”, afirma o canal3. 

Para uma indicação superficial utilizamos os indicadores do considerado um dos 

maiores buscadores do mundo, o google.  Ao digitar a palavra “Templo de Salomão”, o 

navegador nos mostrava o volume de informações sobre o assunto encontrado pelo robô de 

busca: 2.110.000 resultados 4. 

Uma pequena análise sobre seus principais canais e as informações divulgadas pelo 

Templo nos mostra como o assunto se destacou nos principais órgãos de imprensa.  

Já de cara, o site oficial, www.otemplodesalomao.com, em uma suntuosa apresentação 

nos coloca diante da realidade da linha de comunicação criada pelo projeto de característica 

“mega”. Entre nuvens, imagens do templo são mostradas com a seguinte frase “Estarão 

                                                 
2 O canal oficial do youtube, o “IURD TUBE” da Igreja Universal do Reino de Deus, descreve sua fundação: “A 
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma igreja cristã evangélica de tendência neopentecostal, com sede 
mundial no Rio de Janeiro - no Templo da Glória do Novo Israel, localizada no bairro carioca de Del Castilho. 
Fundada no dia 9 de julho de 1977, por Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus se tornou o terceiro 
maior grupo pentecostal do Brasil e está presente em quase 200 países, sendo mais disseminada nos países de 
língua portuguesa. Em poucos anos, a Igreja Universal cresceu e, após oito anos de fundação, dispunha de 195 
templos em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em 2009 (mais de trinta anos após sua fundação), a 
IURD possuía no Brasil mais de cinco mil templos e treze milhões de fiéis e quase 15 mil pastores. Disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=AICX40vNvjM. Acesso em 10.08.2014. Na postagem do blog oficial do 
bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, intitulado “Como nasceu a Igreja 
Universal”, Macedo conta, em primeira pessoa, as inspirações para a criação da vertente da igreja neo-
pentecostal. Disponível em: http://www.bispomacedo.com.br/2011/06/29/como-nasceu-a-igreja-universal/. 
Acesso em 12.08.2014. 
3 Informações retiradas do site http://www.otemplodesalomao.com/#/construcao. Acesso em 19.08.2014. 
4 Levantamento feito em 25.08.2014. 
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abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste neste lugar”, texto 

reproduzido da Bíblia Sagrada, do Livro das Crônicas. 

O canal dá ao internauta a opção de visualizá-lo de dia ou de noite. Com imagens em 

3D, o que possibilita a quem navega condições de explorar virtualmente sua estrutura, seus 

espaços aparecem como pontos sinalizados neste mapa. Cada um dos pontos leva o internauta 

a conhecer seu complexo: Esplanada, Templo de Salomão, Menorá (este espaço é um 

monumento), Jardim Bíblico, Cenáculo (uma espécie de Museu) e Tabernáculo (este oferece 

mais dois subitens: Altar de Sacrifícios e Bacia de Bronze). Essa configuração arquitetônica 

chega a nos confundir, se estamos falando e um templo da Igreja Universal, ou de um templo 

judeu. 

O menu superior nos leva aos links: O Templo, Cenáculo, Construção, Entrada, 

Localização, Notícias, Contato e Doações. A proposta parece tentar oferecer ao internauta a 

experiência de estar no interior do templo. Abaixo estão hyperlinks para acesso às redes 

sociais facebook, twitter, google plus e youtube. 

 

Figura 1 – Imagem de abertura no acesso ao canal oficial do Templo de Salomão. 

 
Disponível no endereço: www.otemplodesalomao.com. Acesso em 10.08.2014 

 

Figura 2 – Imagem de abertura no acesso ao canal oficial do Templo de Salomão. 
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Disponível no endereço: www.otemplodesalomao.com. Acesso em 10.08.2014 

 

Figura 3 – Home do site do Templo de Salomão, após apresentação de abertura 

 
Disponível no endereço: www.otemplodesalomao.com. Acesso em 10.08.2014 

 

A página oficial do facebook, https://www.facebook.com/templodesalomao,  também 

nos mostra o tamanho da adesão dos curtidores: 429.282 cutidas. Informações da página nos 
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mostra que o endereço e a entrada da instituição como página no facebook datam de 11 de 

julho de 2011, início da estruturação do projeto que se daria a seguir e de conhecimento dos 

membros da IURD. 

No entanto as primeiras postagens mostram assuntos variados relacionado a obras, 

como, segurança do trabalho, estruturação das colunas, lages, etc, sempre redirecionando para 

o endereço de um blog, o http://www.otemplodesalomao.com/blog, que na data desta 

pesquisa5 nos aparece como inexistente. 

 

Figura 4 – Página oficial do Templo de Salomão no Facebook 

 
Disponível no endereço: https://www.facebook.com/templodesalomao. Acesso em 10.08.2014 

 

Rendidos ao Titanismo 

Um projeto tão audacioso, uma estratégica articulação e uma linha de comunicação 

pautada no pragmatismo seguem ao encontro dos traços histéricos da mídia contemporânea. A 

isca: os instrumentos da própria IURD nos perfis citados acima. Uma das subpáginas do canal 

oficial da Igreja, a explicação dos ‘componentes do templo’, com a linha final “cada artefato 

                                                 
5 Acesso em 20.08.2014. 
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tem seu significado na grande construção”6. A utilização e repetição dos termos “grande”, 

“grandioso”, “enorme”, “monumento” e derivados são correntes nos textos jornalísticos da 

IURD e dos órgãos de imprensa.  

Embora os dados do canal do Wikipedia possam ser questionáveis por possibilitar 

edições em seus textos, ele é extremamente recorrido e utilizado por órgãos de imprensa, dado 

o seu alto numero de acessos e recorrente localização pelos mecanismos de buscas. Por isso, 

citaremos aqui fragmentos do texto disponível sobre o Templo de Salomão. 

Já o segundo parágrafo destinado às descrições do Templo, lá estão os dados: 

 
“Sua capacidade é de mais de dez mil pessoas sentadas na nave 
principal ou santuário, bem com uma área de 70 mil m2, o equivalente 
a 16 campos de futebol. O altar e a fachada do templo foram feitos 
com pedras nativas de Israel. A construção consumiu mais de 28 mil 
m³ de concreto e duas mil toneladas de aço, o bastante para construir 
duas vezes o Palácio do Planalto que é a sede do gabinete presidencial 
localizado na cidade de Brasília. As medidas e arquitetura do templo 
são com base nas orientações bíblicas”. (Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%A3o_(IURD). 
Acesso em 15.08.2014) 

 
As comparações com outros grandes templos aparecem em vários momentos nos 

discursos midiáticos dos grandes órgãos. Para exemplificar o que estamos dizendo, usaremos 

os destaques dados pelos canais na internet dos órgãos: Portal Exame, Folha, Uol e Zero 

Hora. Escolhemos estes canais levando em consideração sua penetração junto aos internautas 

e formadores de opinião, e a reprodução de seus textos em outros canais, ratificando o que 

citamos acima. 

A matéria “20 coisas surpreendentes sobre o templo da Igreja Universal”, datada de 25 

de julho de 20147 destaca detalhes do projeto que eles consideram “novo e enorme” templo da 

Igreja Universal.  

                                                 
6 Material disponível em http://www.universal.org/noticia/2014/08/03/os-componentes-do-templo-30581.html. 
Os parágrafos iniciais explicam o propósito dos espaços O Templo de Salomão dos tempos bíblicos era um lugar 
em que o povo procurava o contato com Deus. Claro que Ele estava por toda parte, mas era no Templo, assim 
como no antigo Tabernáculo, que todos focalizavam a atenção nEle, separados da vida exterior, compromissados 
naquele momento para as orações e expiação dos pecados. Era um local que inspirava respeito e reverência ao 
Altíssimo. Assim como no original, o Templo de Salomão localizado em São Paulo foi erguido para restaurar 
não só esse contato direto com Deus, mas também com a finalidade de resgatar o respeito para com a Santidade e 
a Casa de Deus, um lugar sagrado em que toda a reverência é prestada a Ele. No local, todos os elementos dentro 
e fora do Templo têm um propósito e um significado especial. Conheça alguns deles e por que fazem parte da 
construção. Acesso em 20.08.2014. 
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1 - O Templo foi construído em um terreno de 35 mil metros quadrados - o 
equivalente a 5 campos de futebol”, 2 – “ O Templo de Salomão assume o 
posto de maior espaço religioso do país em área construída, que é 4 vezes 
maior do que o Santuário Nacional de Aparecida (SP). Aparecida tem 23,3 
mil m² de área construída, enquanto o Templo Salomão tem 100 mil m²”, 4 - 
“O Bispo Edir Macedo mandou vir de Hebron, em Israel, 40 mil metros 
quadrados de pedras usadas na construção e decoração do Templo”, 6 – “A 
capacidade do novo templo é de 10 mil pessoas”, 8 – “ Cerca de 40 imóveis 
foram comprados no Brás por conta da obra, também segundo a Veja SP” e 
10 – “Dez mil lâmpadas de LED foram instaladas no teto do salão principal. 
 

A comparação com o considerado maior Templo Católico do Brasil e o segundo maior 

do Mundo, o Santuário Nacional de Aparecida (SP) que também é objeto das nossas 

observações, aparece na maioria dos textos, demonstrando não só um destaque à concorrência 

das denominações religiosas, como a relevância dada aos números e grandiosidades. 

A coluna do jornalista Elio Gaspari no site da Folha de S. Paulo 8, com a manchete “O 

templo de Salomão é um monumento à Fé”, chama de “monumental” a construção e, 

novamente faz uma comparação com o templo católico de Aparecida. Segundo o jornalista, “é 

uma construção monumental, capaz de receber 10 mil pessoas, o dobro de lotação da 

Basílica”. Tais informação são contraditas com as divulgadas na área de imprensa do site 

oficial da igreja de Aparecida, que afirma que o espaço tem capacidade para 35 mil pessoas9. 

Texto escrito pelo jornalista Maurício Tonetto, no site do jornal “Zero Hora”10 faz 

referência ao Templo de Salomão como um dos “maiores templos evangélicos do mundo”. O 

texto destaca as 14 maiores construções religiosas do mundo, como a Basílica de São Pedro 

(Roma), a Basílica de Notre Dame (Paris), Esplanada das Mesquitas (Jerusalém), Catedral de 

São Basílio (Rússia), entre outros. 

 
O Templo de Salomão, maior igreja evangélica do Brasil, já é uma das 
principais construções religiosas do mundo antes mesmo de sua inauguração 
oficial, marcada para a próxima quinta-feira no bairro do Brás, em São 
Paulo. Erguido em uma área de 35 mil metros quadrados, equivalentes a 
cinco campos de futebol, ele custou R$ 685 milhões à Igreja Universal e tem 

                                                                                                                                                         
7 Disponível em http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/20-coisas-sobre-o-enorme-novo-templo-da-igreja-
universal. Acesso em 20.08.2014. 
8 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2014/08/1495037-o-templo-de-salomao-e-
um-monumento-a-fe.shtml. Acesso em 24.08.2014 
9 Disponível no endereço http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/santuario-em-numeros. 
Acesso em 20.08.2014. 
10 Disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/templo-evangelico-em-sp-e-um-dos-
maiores-do-mundo-veja-lista-4563667.html. Acesso em 20.08.2014. 
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uma área de pavimentos quatro vezes maior que o Santuário de Aparecida, 
em São Paulo. (Matéria publicada antes da inauguração do templo). 

 
Por fim, notícia do site de notícias UOL11, construída em galeria de 18 fotos 

legendadas com  título “Conheça alguns dos maiores templos do mundo”. 

 

Figura 5 – Galeria de fotos do site de noticias UOL 

 
Disponível em http://noticias.uol.com.br/album/2014/07/31/conheca-os-maiores-templos-do-

mundo.htm#fotoNav=12. Acesso em 20.08.2014 

 

Tais manifestações e preferências pelo que é grande ou mais suntuoso nos causa 

estranhamento, tendo em vista a condição humana. É como se as dimensões nos 

representassem a noção de poder. Esse fenômeno que Malena Contrera chama de 

“Titanismo”, e cujas implicações esbarram no medo que o indivíduo tem àquilo que é finito. 

 

“Frente ao titanismo, estamos diante da manifestação de um fenômeno 
que nos diz respeito, que nos pertence, mas que pertence exatamente 
ao ponto cego, ao escuro primitivo que há em nós. Talvez por isso não 
nos deva causar estranhamento o fato de nossa sociedade 
contemporânea (nossos valores, nossa política, nossa economia, 
nossas comunicações) estar rendida ao titanismo em suas 

                                                 
11 Disponível em http://noticias.uol.com.br/album/2014/07/31/conheca-os-maiores-templos-do-
mundo.htm#fotoNav=12. Acesso em 20.08.2014 
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manifestações mais sombrias, e ao excesso e à vacuidade que ele 
representa”. (CONTRERA, 2003)12 

 

Neste contexto ainda podemos destacar o comportamento de concorrência entre os 

templos, reforçando o que já citamos das estratégias de mercado. Isso porque o objetivo 

principal é o de seduzir e fisgar o fiel, o que, muitas vezes não considera todo o universo 

simbólico no qual o indivíduo está inserido, sendo impossível tentar compreendê-lo 

dissociado do mundo em que vive.  

Como já citamos, é Mircea Eliade (2004) quem nos chama a atenção sobre a 

necessidade de se compreender que o mundo está repleto de valores religiosos.  

O resultado desse esgotamento é a exploração do imaginário cultural13 em detrimento 

do imaginário midiático, problemática estudada por Malena Contrera e discutida amplamente 

no livro Mediosfera: meios, imaginários e desencantamento do mundo. Segundo a autora, a 

partir da ação dos meios de comunicação de massa, no século XXI, cria-se uma versão própria 

desse imaginário, na tentativa de emancipa-la do imaginário cultural. 

 

Essa nova versão é inicialmente gerada pelos processos de seleção, 
edição, composição e re-contextualização desses conteúdos e de sua 
representação em imagens audiovisuais, que podemos dizer que 
constituem uma visão bem própria, para e, seguida ser proposta pela 
criação dos simulacros dos meios eletrônicos, onipresentes em suas 
possibilidades técnica, então emancipados radicalmente da 
experiência social comunitária (CONTRERA, 2010, p.57). 

 
Do Santuário Nacional de Aparecida, ainda citamos a sua estrutura adaptada 

midiaticamente.  

Cientes da força do arquétipo feminino e, vivendo as consequências da sombra do seu 

“estrangulamento” deixado há milênios pelo patriarcado, a utilização de instrumentos 

midiáticos de reverberação de imagens e enquadramentos específicos torna-se muito 

conveniente neste caso, desconsiderando-se a que custas o profano sobrepõe-se ao sagrado. 

Com a expansão do número de fiéis e, talvez por causa deles, os aparatos mediáticos 

desempenham importante papel: de propriedade do templo estão um canal de internet, o 

                                                 
12 Artigo publicado no livro Mídia.BR - Livro da XII Compós - 2003, Ed. Sulina 
13 Nos apoiamos aqui no estudo de Gilbert Durand (1993) sobre a imaginação simbólica. O autor defende a 
diferenciação de imaginação simbólica e signo e a relevância da narrativa e o exemplo utilizado na narrativa, 
como a distinção nos Evangelhos das “parábolas”, “que são conjuntos simbólicos do Reino e os simples 
“exemplos” morais: O Bom Samaritano, Lázaro, o Mau Rico, etc., que são apenas apólogos alegóricos (Cf. O. 
LEMARIE, Iniciation ou Nouveau Testamente, p. 64). DURAND, G. 1993, P. 10). 
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www.a12.com, que veicula notícias da Igreja Católica no Brasil e no mundo, uma emissora de 

rádio, a Rádio Aparecida14, e uma emissora de TV, a TV APARECIDA, que, segundo seu 

canal oficial, está disponível para todas as antenas parabólicas digitais e analógicas do país15. 

Todos os canais acima transmitem ao vivo, diariamente, algumas celebrações ocorridas no 

templo. 

Nesta configuração vemos desabrochar, junto com os investimentos em comunicação, 

uma linguagem muito peculiar nos ritos celebrados no Santuário de Aparecida. Talvez esta 

tenha sido uma maneira de adaptar-se às necessidades tecnológicas que uma celebração 

transmitida por aparatos mediáticos exige. Em tempos de ascensão da tecnologia, tal 

linguagem não nos surpreenderia se considerássemos o templo como qualquer outra 

instituição a serviço de sua comunicação, ou seja, Aparecida quer utilizar os aparatos 

mediáticos TV, Rádio e internet como chamariz para que fiéis sintam o desejo de visitá-lo. 

Ocorre que estamos falando das estratégias comunicacionais de um ícone da religião católica 

no Brasil. 

Notamos a invasão das câmeras de tv estrategicamente posicionadas que buscam o 

melhor ângulo da celebração; equipes treinadas que dividem-se na manipulação de câmeras 

móveis para garantir que nenhum detalhe do culto deixe de ser mostrado; padres que 

conversam com o telespectador buscando a lente principal, de modo a garantir ao 

telespectador a sensação de interatividade com a celebração, além das luzes específicas para 

transmissão de TV que deixam o templo com ares de um grande estúdio. 

O desejo do Santuário de transmitir suas celebrações não é novo, segundo informações 

a nós fornecidas pelo Centro de Documentação e Memória do Santuário Nacional de 

Aparecida, a primeira celebração transmitida do Santuário Nacional pela televisão, ocorreu 

em 18 de outubro de 1987, pela Tv Cultura16. Na época a emissora trazia seus equipamentos e 

equipe para disponibilizar as imagens de Aparecida, mais especificamente da missa das 8h do 

domingo para o Brasil. Essa rotina se perpetuou até o ano de 2005, quando em 8 de setembro 

a Tv Aparecida gerou suas primeiras imagens com equipamentos móveis e equipes próprias. 

                                                 
14 A Rádio Aparecida, segundo seu hotsite oficial pode ser sintonizada através de Ondas Curtas e tropicais, AM e 
FM 90,9 FM. Oferece programação exclusiva em cada um dos canais disponíveis. Mais informações podem ser 
conferidas em http://www.a12.com/radio-aparecida/institucional/detalhes/radio-aparecida. Acesso em 
10.05.2014. 
15 Segundo site oficial da TV APARECIDA, em canal aberto a emissora opera em 21 estados, no Distrito 
Federal, 19 capitais e 257 municípios, além de  TVs por assinatura. Mais detalhes em http://www.a12.com/tv-
aparecida/institucional/detalhes/tv-aparecida. Acesso em 10.05.2014. 
16 Tais informações estão documentadas em e-mail enviado à autora do artigo em 16.03.2015. 
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Foi então que, em 2005, quando o canal seria inaugurado, as câmeras fixas começaram a fazer 

parte da arquitetura do espaço sagrado, chancelando o processo de mediatização eletrônica 

pelo qual o templo iniciaria sua dita modernização. 

Se entendermos os Templos como lugares santos por excelência, como define Mircea 

Eliade (1992), a “casa dos deuses”, como permitir um espaço sagrado invadido pelas novas 

tecnologias? Como entender um ritual, elemento primordial da religião, adequado aos 

caprichos dos melhores enquadramentos da câmeras de tv? Essas questões nos levam a refletir 

sobre as mudanças que a presença de aparatos tecnológicos de gravação geram no espaço 

ritual religioso. 

 
Outra ideia surge com base nessa diferença ontológica que se impõe 
cada vez mais entre o Cosmos e sua imagem santificada, que é o 
Templo. É a ideia de que a santidade do Templo está ao abrigo de toda 
a corrupção terrestre, e isto pelo fato de que o projeto arquitetônico do 
Templo é a obra dos deuses e, por consequência, encontra-se muito 
próxima dos deuses, no céu. (ELIADE, 1992, p. 56). 

 
Esse perfil, adotado com ênfase no então espaço sagrado, nos chama a atenção não 

apenas pela interferência dos equipamentos no layout do local, mas pelo desempenho 

daqueles que ‘decodificam’ a informação ao fiel. Vemos ainda uma avalanche de informações 

oferecidas aos que desejam participar do culto. Isso tudo, somado aos painéis que adornam o 

espaço e que garantem um colorido a mais às celebrações, e a luz azulada que entra pelas 

janelas do templo através dos recém-inaugurados vitrais azuis instalados nas quatro faces da 

Basílica, nos dá a impressão de que o espaço adequa-se às características de um grande 

espetáculo. 

 

Conclusões: Funcionalidade, participação e fragmentação 

No caso do Santuário Nacional de Aparecida, é válida a reflexão de que tipo de 

participação mítica as celebrações via aparato midiático promovem. Enquanto eu assisto a 

missa da televisão. Posso estar confortavelmente sentado no meu sofá, conversando com 

amigos, me alimentando. Não tenho troca, contato, presença. 

Por outro lado, embora não tenhamos mencionado em detalhes, no caso do Templo de 

Salomão, as visitas não são abertas àqueles que desejem visitá-lo. A presença é permitida 

apenas para caravanas organizadas em células da igreja pelo Brasil com datas e horário 

marcados e de posse de uma credencial válida somente para o dia. 
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A Igreja Universal do Reino de Deus ainda orienta os fieis sobre o dress code para 

entrar no templo. Uma página inteira17 foi dedicada para dicas de modas às mulheres que 

queiram visita-lo: “Uma midi para chamar de sua”, “Calças com shapes inusitados”, são 

títulos atribuídos nos textos das orientações. Um vídeo no final da página ainda oferece outras 

orientações, como tipo de roupas não poderão ser usadas e que bolsas serão revistadas.  

As informações nos lembram de orientações dadas para acesso a festa particulares com 

direito a Protocolo RSVP (Resource reSerVation Protocol), utilizado para se fazer reservas. 

Vemos em ambos os casos, uma tentativa de reedição de espaço e condutas 

emancipadas da experiência social comunitária, própria dos rituais religiosos, ocasionada pela 

intervenção de conteúdos midiáticos. 

 

Se até meados do século XX os meios de comunicação reeditavam 
com poucas intervenções os conteúdos do imaginário cultural que são 
ancestrais (milenares) e arquetípicos, suficientemente enraizados em 
vivencias comunitárias, ou seja, se contentavam em “vender a varejo o 
coração e alma”, a partir da ação dos meios de comunicação de massa 
eles começam a cria uma versão própria desse imaginário e a propaga-
la de tal modo que podemos conferir a esse processo um status de 
crescente autonomia em relação ao imaginário cultural. Essa nova 
versão é incialmente gerada pelos processos de seleção, edição, 
composição e re-contextualização desses conteúdos e de sua 
representação em imagens audiovisuais, que podemos dizer 
constituem uma visão bem própria, para em seguida ser proposta pela 
criação dos simulacros dos meios eletrônicos, onipresentes em sua 
possibilidade técnica, então emancipados radicalmente da experiência 
social comunitária (o que vale dizer, socialmente vivenciada 
concretamente nos moldes das comunidades de origem, conforme 
aponta Z. Bauman18). (CONTRERA. 2010, 57). 

 

Em tempos onde o “mais”, o “maior” e o melhor ditam o valor das relações, os 

espaços ditos sagrados e os rituais não escapam à essa realidade. Resisti à dinâmica da 

mediosfera parece não ser interessante para aqueles que estão, certa forma, mais envolvidos 

com as regras ditadas pelo mercado do que pela proposta primeira da religiosidade19.  

 
Referências 

                                                 
17 É possível acessar a página no endereço http://www.universal.org/noticia/2014/08/03/o-que-vestir-para-ir-ao-
templo-de-salomao-30588.html. Acesso em 15.08.205) 
18 Cf. Z. Bauman. Conforme referencia a autora, Bauman trata amplamente do assunto em seu livro 
Comunidade. 
19 Nas palavras de Vilém Flusser (2002), religiosidade é a capacidaded humana para captar a dimensão sacra do 
mundo. Cita o autor que “Embora não seja uma capacidade comum a todos os homens, é, não obstante, uma 
capacidade tipicamente humana”. (V. FLUSSER. 2002, P. 16 – 17) 
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O olhar que distorce o tempo e o espaço: mitocrítica do discurso científico 
 

The look that distorts time and space: mitocrítica of scientific discourse 
 

Le regard qui déforme le temps et l'espace : mythocritique du discours scientifique 
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Resumo  
Nesse artigo, leremos as noções de tempo e espaço na teoria da relatividade, e a figura do 
observador, levando em conta o saber mítico e os regimes de imagens, sendo o corpus 
constituído de textos do próprio Einstein. Constatou-se que (i) a Teoria da Relatividade é o 
mito moderno sobre o homem que encontra seu lugar no cosmos; (ii) e a atualização nas 
peculiaridades próprias do seu discurso científico do mito de Zeus. Veremos como o mito de 
Zeus se configura a partir do regime diurno, e por sua vez sua atualização pela teoria da 
relatividade se configura a partir da modalidade sintética conforme terminologia de Durand e 
denominada pela pesquisadora Maria Thereza Strôngoli de regime crepuscular. 
Palavras-chave: discurso científico; regime crepuscular; mitocrítica. 
 
Abstract  
In this article, we will read the notions of time and space in the theory of relativity, and the 
figure of the observer, taking into account the mythical knowledge and the regimes of 
image,As the corpus consists of Einstein's texts . It was found that (i) the Theory of Relativity 
is the modern myth about the man who finds his place in the cosmos; (ii) and the update the 
peculiarities of its scientific discourse of Zeus myth.  We will see how the myth of Zeus is 
configured from the daytime regime, and in turn its update by the theory of relativity is 
configured from the synthetic mode of Durand and named by the researcher Maria Thereza 
Strongoli of Twilight regime. 
Keywords: scientific discourse; twilight regime; criticizes the myth. 
 
Introdução  

Este trabalho pretende demonstrar que a estrutura persuasiva do discurso científico 

recorre, muitas vezes, aos procedimentos de um mito diretivo que pode fundamentá-lo.  Nesse 

sentido, propõe-se reler os postulados da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, 

focalizando os conceitos de tempo e de espaço, e de que maneira a inserção da figura do 

observador, no caso, Einstein, coloca a esfera da ciência face às questões filosóficas que 

                                                 
1 kiokoelza@gmail.com 
2 samueleraquel@hotmail.com 
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espelham as angústias humanas. Desse ponto de vista, examina-se o discurso científico sobre 

a teoria da relatividade e sua interação com as manifestações próprias de um saber mítico.  

Toma-se como corpus da pesquisa alguns textos de Albert Einstein, nos quais ele 

sintetiza os postulados centrais da sua teoria, bem como os acréscimos e aperfeiçoamentos 

feitos por físicos renomados que participaram do grande projeto científico do qual resultou o 

estabelecimento da Teoria da Relatividade como base epistemológica-metodológica de toda a 

ciência de ponta no planeta. Tais físicos são: o   neerlandês H. A. Lorentz, que dá seu nome às 

contrações de Lorentz, uma das bases da Teoria da Relatividade Especial ou Restrita; e o 

alemão H. Minkowski, que também dá seu nome a uma das bases da Teoria da Relatividade, o 

espaço-tempo de Minkowski.  Os textos são retirados dos livros O Princípio da Relatividade, 

de Albert Einstein, H. Lorentz e H. Minkowski; Escritos da Maturidade, de Albert Einstein; e 

um tópico de um dos capítulos do livro A Evolução da Física, também de Albert Einstein, 

intitulado, “Dentro e fora do elevador”.  

A escolha dessa temática e corpus resulta do fato de entendermos que a Física 

Moderna apresenta uma oportunidade única aos pesquisadores da antropologia do imaginário 

para testar certos princípios da linha de pesquisa criada por Gilbert Durand. Segundo este 

antropólogo, o discurso científico, assim como o discurso mítico, é composto de certa 

“realidade velada”, sustentada estruturalmente pelos símbolos, de forma que a precisão 

científica não pode se abster de símbolos, arquétipos, etc. (DURAND, 1999). Diante desse 

fato, o discurso científico da Física Moderna é bastante propício a essa análise, visto que 

objetiva vislumbrar os fios imaginários e simbólicos que perpassam o discurso científico em 

sua constituição. 

A principal hipótese a ser desenvolvida na pesquisa divide-se em duas proposições 

fundamentadas, principalmente, no axioma elementar da mitocrítica: o discurso mítico é o 

discurso estrutural de base de todo o discurso humano e os discursos posteriores se 

desenvolvem sobre um mito diretivo de base. Dentre as proposições a serem demonstradas 

destacam-se as seguintes: (i) a Teoria da Relatividade é a narrativa mítica moderna sobre o 

mito do homem que encontra o seu lugar no cosmos; (ii) a Teoria da Relatividade é a 

atualização das peculiaridades próprias do seu discurso científico-matemático configurado 

como o mito de Zeus. 

Diante disso, demonstraremos que a Teoria da Relatividade é um dos grandes mitos da 

modernidade, pois atende, ou pelo menos deixa em aberto, a possibilidade de resposta 
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satisfatória (demonstrada posteriormente) a uma das duas principais angústias fundamentais 

da humanidade, a luta contra o tempo e, consequentemente, a morte. Entende-se o termo 

“mito” no seu sentido antropológico: discurso humano articulado como uma possível resposta 

às grandes questões ou perguntas sobre a existência humana, resposta que se afasta do sentido 

de “não verdadeiro”, que o senso comum dá, geralmente, a esse termo. 

A proposta metodológica da pesquisa é destacar, nos textos que formam o corpus, 

imagens, mitologemas ou mitemas a fim de estudar como estes se constelam e se estruturam 

em termos de regimes do imaginário e de que forma constituem o discurso mítico que se 

revela como a matriz que fundamenta a discursividade do valor ou dado científico. 

 

Tópicos do referencial teórico  

Para Durand, a imagem é símbolo, uma representação que presentifica um conceito, 

uma ideia ou um referente ausente (DURAND, 2002, p.29). Essa imagem se manifesta 

segundo duas faces: a do arquétipo, que é o sentido universal da imagem, sentido esse que 

carrega toda a experiência da espécie humana de significar o mundo à sua volta; e a do 

sentido atualizado por essa imagem, o qual varia segundo o contexto sócio-histórico-cultural 

no qual ela está inserida, ou segundo o fator psicológico do indivíduo imaginante, fator que 

pode modificar e distorcer os sentidos que sustentam a prenhez natural da imagem. 

O mitologema é a estrutura elementar de um mito, a estabilização de uma resposta 

arquetípica a uma das grandes perguntas existenciais humanas, é, portanto, “um núcleo 

essencial do mito, que se repete nos mais diversos mitos e nas mais diversas culturas” 

(BOECHAT, 2008, p. 24).  

O mito, por sua vez, é uma narrativa que tenta resolver as angústias existenciais 

humanas, utilizando-se das imagens, símbolos e mitemas para tal fim. Esses mitemas são as 

menores unidades significativas dos mitos e, por isso, carregam as ideias centrais. Serão 

redobrados por todo o mito através da estrutura redundante que, tendo como função o 

convencimento, constitui-se como estratégia, a “repetição de uma relação ao longo de todas as 

nuanças possíveis”, de modo que cada ato ritual do mito seja “o portador de uma mesma 

verdade relativa à totalidade do mito” (DURAND, 1999, p.86). 

A noção de imaginário para Durand corresponde, portanto, ao modo como a 

imaginação é operacionalizada na relação do sujeito com o mundo, isto é, como as imagens 

são acionadas. A antropologia do imaginário fornece os subsídios teóricos e metodológicos 
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para se estudar as posições do sujeito na narrativa, pois considera que o texto é formado de 

imagens/significantes linguísticos cuja dinamização é regida pelos imperativos bio-psico-

pulsionais do indivíduo e pelas imposições do meio social. Essa atividade foi denominada por 

ele “trajeto antropológico do imaginário”. Nesses trajetos, reconheceu que as imagens se 

apresentam em duas bipartições, às quais chama Regimes. No primeiro, denominado Diurno, 

colocam-se as imagens da postura vertical, dos sentimentos de angústia diante da 

temporalidade, das matérias luminosas e visuais, dos utensílios de separação e de purificação. 

Esse regime privilegia as estruturas e seu sentido da antítese. No segundo regime, chamado 

Noturno, as imagens relacionam-se às atividades digestivas, assimiladoras ou conciliadoras e 

aos movimentos da volta e da inversão, às matérias da profundidade (água ou terra) e à 

intimidade ou harmonia. Tal regime privilegia as estruturas místicas e sintéticas.  

Em sua obra Mito, símbolo e mitologia, p. 79, Durand afirma que hoje chamaria 

modalidades o que chamou outrora, estruturas; e conclui: “Agora chamaria a tudo isso 

regimes. Se quiserem, o imaginário pode funcionar a três regimes: (...) o que chamei 

‘heróico’, (...) o regime ‘místico’(...) e o regime ‘sintético’” (2005, p.145-185). 

Esta posição motivou a professora Maria Thereza Strôngoli a pesquisar a natureza da 

dinâmica dessas estruturas e a considerar o fato de as imagens sintéticas constituírem um 

regime que poderia ser chamado Crepuscular, pois suas imagens, quando se voltam para o 

diurno, conservam sempre a perspectiva das reconhecidas no regime noturno e vice-versa.  

Tais pesquisas, enviadas ao professor Durand, receberam sua aprovação (carta: op.cit, p.145) 

e motivaram-na a proceder à sua aplicação na análise da pesquisa. A primeira forma de 

reconhecer o Regime Crepuscular é observar que a alternância dos Regimes Heróico e do 

Regime Místico se manifesta por meio de um processo de sequencialização ordenada e 

consciente das ações que os atualizam. A consciência de firmar o propósito e sua 

sistematização corresponde à tendência desse regime para a reflexão filosófica. 

 

Análise  

Segundo os postulados de Durand, o discurso mítico se constitui sempre de duas 

camadas – o resíduo (a estrutura de base arquetípica sobre as quais se fundamenta todo 

discurso humano) e a atualização (o preenchimento da base estruturante pelas intimações 

biopsicopulsionais conjugadas às do meio social, histórico e cultural). Observando tais 

camadas, verificou-se que, a partir da desconstrução do discurso da objetividade científica e a 
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consequente revitalização da primazia do sujeito pesquisador na observação científica, 

operadas pela Teoria da Relatividade, ocorreu a atualização do mito de Zeus, senhor do 

Universo, na figura do observador, ponto de referência e definição das relações estabelecidas 

entre os objetos de um sistema e o próprio sistema.  

Assim sendo, a partir desse conceito central do observador, temos dois significados 

míticos e simbólicos bastante redundantes e marcantes da Teoria da Relatividade: o homem 

coloca-se como o centro de todas as coisas e como o guerreiro que vence o tempo. Esse 

segundo tema, uma vez que o tempo é miticamente uma representação da morte, é apenas 

uma variável da ideia do homem que vence a morte. 

No desenvolvimento do primeiro tema, o observador einsteiniano assume a 

centralidade dos eventos analisados, os quais são vistos como recortes do real, microcosmos 

do grande universo a nossa volta, presentificado como o centro do Universo. Já o segundo 

tema é a atualização do símbolo de Zeus que, brandindo seu raio, como se fosse uma espada 

contra Cronos, símbolo do tempo que devora os homens, despotencializa e destrona este 

poder a fim de assumir o papel de senhor do Universo. O interessante no discurso mítico é 

que, para Zeus se tornar o senhor do cosmos e do centro do Universo, ele teve que, primeiro, 

vencer o tempo para, dessa forma, assumir o poder do próprio tempo. Da mesma forma, na 

Teoria da Relatividade, os dois temas andam juntos e se complementam. O observador que se 

torna o centro do sistema no qual ocorre o evento, também pode, potencialmente, vencer o 

tempo ou despotencializá-lo, desde que ele esteja armado com seu raio, uma velocidade 

altíssima, próxima à velocidade da luz.  

Sobre tal possibilidade, afirma Gleiser (1997, p. 273) que “Sabemos que a teoria da 

relatividade especial de Einstein está correta porque, mesmo que não possamos (ainda) viajar 

com velocidades comparáveis à velocidade da luz, outros objetos na Natureza podem”. Os 

físicos vislumbraram essa possibilidade com os raios cósmicos denominados de múons, que 

viajam a cerca de noventa e nove por cento da velocidade da luz, o que lhes permite “viver” 

mais do que os múons mais lentos. Ou seja, a partir de um sistema relacional onde o ponto 

determinante de fixação das relações entre os objetos não é mais o espaço ou o tempo no qual 

tais eventos ocorrem, mas sim o observador que percebe tal evento, os objetos atuantes nesse 

sistema relacional no qual o observador está incluído, podem alterar o tempo e o espaço, 

desde que cumpram o requisito da altíssima velocidade, deixando, portanto, em aberto a 
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possibilidade de se vencer o tempo, o que em última análise, a imaginária, seria vencer a 

morte.  

Sendo assim, mesmo que apenas catárticamente, vislumbrando representativamente na 

vida efêmera de um simples muon, o homem contemporâneo consegue dominar o tempo por 

meio do seu herói científico, o observador. Dessa feita, temos em volta da noção de 

observador várias práticas de produção de discursos que problematizam a angústia humana 

diante da morte. Temos, nessas práticas científicas de experiências a fim de provar a 

relatividade do tempo, um exercício de sonhar 

acordado, no qual se realiza o ―desejo polêmico de eternidade tão característico da espécie 

humana e tão redundante em todos os seus discursos (DURAND, 2002, p. 121). 

Nos personagens mitológicos, Cronos e Zeus, observamos as noções de tempo do 

homem primordial da nossa cultura ocidental cientificista, o homem grego. Nesse discurso 

mítico, a imagem de tempo, simbolizada na imagem/símbolo de Cronos, expressa o seu 

caráter devorador dos homens, seus filhos. E esse tempo é aliado da morte, pois o tempo que 

passa culmina na morte. Sincronicamente a essa elaboração discursiva negativa sobre o 

tempo, em Zeus se formula uma concepção mais amena dessa relação homem/tempo, um 

discurso em que o homem emerge como aquele que enfrenta e vence o tempo ou, pelo menos, 

ao se constituir dialeticamente num eterno conflito contra o tempo e suas determinações, 

alcança uma vitória exemplar sobre o tempo instaurando uma possibilidade de êxito. Nesse 

horizonte da mitologia grega vemos em Cronos um tempo voraz enquanto que em Zeus o 

tempo é dominado, ou melhor, em Zeus se constrói a imagem de um homem que domina o 

tempo.  

Conforme Durand, no regime diurno das imagens, o tempo e 

a morte serão recusados ou combatidos em nome de um desejo polêmico de eternidade 

(DURAND, 2002, p. 121) e Zeus, como uma espécie de herói exemplar do homem que luta 

contra o tempo, representa isso ao máximo, pois ele despotencializa o tempo e, assim, assume 

o controle do seu próprio destino.  

 Segundo Eliade, ao aprofundarmos e entendermos o autêntico significado de um mito 

ou símbolo arcaico reconheceremos que os mitos sempre assinalam um significado primordial 

sobre o reconhecimento de uma certa condição humana no universo (ELIADE, 1992, p. 11). E 

na luta pelo poder sobre o cosmos entre Zeus e Cronos, nos deparamos com a condição 

humana de ser submetida aos caprichos do tempo e da morte; em que esse humano assume o 
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posicionamento de não se submeter a essa condição e desafia o tempo e a morte a fim de 

garantir para si um lugar de proeminência na ordem do Universo. Zeus, enquanto herói solar e 

ascensional, sempre combativo a fim de conquistar e manter seu lugar no cosmos realiza 

exemplarmente sua função de promover o cisma no espírito, bem como o cisma no organismo 

social, de se manter independente e dominador sobre as forças brutas da natureza, cujo tempo 

é a principal e mais nefasta.  

Para advir esse cisma, não convêm esquemas ― “de retorno aos bons tempos passados 

ou programas que garantam produzir um futuro projetado de 

natureza ideal, ou mesmo por meio do mais realista e bem concebido trabalho de 

re-união dos elementos que se encontram em processo de deterioração” (CAMPBELL, 2007, 

p. 26). Um tempo novo, no qual o povo vive alicerçado nos ideais provocados pelo herói, só 

se manifesta após o nascimento subjugar a morte, não renascimento da coisa antiga, mas de 

algo novo. Interiormente ao espírito e ao 

organismo social deve haver — se pretendemos obter uma longa sobrevivência — 

uma contínua recorrência de nascimento‘ (palingenesia) destinada a anular as 

recorrências ininterruptas da morte (CAMPBELL, 2007, p. 26). Sendo Zeus esse herói, que 

provoca o surgimento de algo novo ao vencer a morte e seus caprichos – Crono e suas 

bestialidades devoradoras e filicidas –, inaugurando uma era ao estabelecer uma nova ordem 

no cosmos na qual ele era o senhor dos deuses e dos homens, reinando nos céus; seu irmão, 

Poseidon, governando sobre os mares; e seu outro irmão, Hades, governando o mundo dos 

mortos. 

A convergência entre o mito de Zeus e a teoria da relatividade, permite a atualização 

do primeiro pela segunda, pois é de maneira bastante óbvia a temática abordada pelos dois 

discursos, o que presentifica as intempéries e angustias do homem frente ao tempo e o que 

constitui o espaço a sua volta. Já o ponto de refração desses discursos fica por conta do 

alinhamento das imagens, símbolos, mitologemas e mitemas, os quais reportam os aspectos 

do mesmo mito, mas que se configuram em regimes diferentes, como veremos logo adiante. 

 Assim sendo, o mitologema que é o esqueleto do mito de Zeus – herói de origem 

Titanesca (filho do Titã Crono), que adquire um novo conhecimento (aconselha-se com a titã 

Metis - prudência), arma-se com uma arma que lhe capacita a vencer seu inimigo (a água 

milagrosa que faz Crono vomitar seus filhos devorados e o seu raio), vence o seu oponente (o 

tempo e as forças elementares da natureza) e instaura uma nova ordem no cosmos (estabelece 
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o Olimpo e dispõe os lugares a serem ocupados pelos deuses) – é contextualizado pelos 

seguintes elementos correspondentes  na Teoria da Relatividade: herói filho dos deuses da 

ciência (o observador - conceito de Einstein em diálogo com Isaac Newton), adquire um novo 

conhecimento (os princípios da Teoria da Relatividade ), arma-se com uma arma que lhe 

capacita a vencer seu inimigo (a velocidade da luz) e vence o seu oponente (o tempo e o 

espaço ao relativizá-los), instaurando uma nova ordem no cosmos (o Universo regido pelas 

leis da física contemporânea é diferente, na constituição do muito grande e do muito pequeno, 

do Universo regido pelas leis da física clássica).  

Desse modo, observamos nessa difusão dos discursos humanos um encadeamento de 

continuidades e atualizações, compreendido por Durand como o processo antropológico 

estrutural de formação dos discursos míticos em que as derivações, determinações históricas 

culturais do novo contexto de produção do mito, preenchem o esqueleto arquetípico de 

determinado tema mítico, denominado por Durand de perenidades (DURAND, 1998, p. 96-

97). Dessa forma, podemos dizer, a partir desse nosso referencial teórico, que todo discurso 

humano é composto de duas camadas que se sobrepõem: o resíduo arquetípico que se repete 

sempre nos discursos que recobrem a mesma temática, e as 

atualizações, que são talhadas das disposições particulares do evento que é o estabelecimento 

de um novo discurso. 

Enquanto o mito de Zeus é notadamente diurno, pois Zeus é o herói guerreiro que 

brande sua espada contra Cronos e o derrota, a teoria da relatividade é crepuscular. O herói da 

teoria da relatividade, o observador, não guerreia contra o tempo, mas ele o compreende, 

entende suas características sistêmicas e se torna o ponto de referência desse sistema a fim de 

adquirir as qualidades propícias para se aliar a esse tempo e estendê-lo ao seu benefício. O 

tempo na teoria da relatividade comporta-se diferentemente dependendo das características 

próprias de cada sistema, como por exemplo; massa dos corpos nesse sistema, gravidade e 

aceleração desses corpos no sistema. O observador, portanto, para vencer o tempo, precisa 

compreender essas características peculiares e atingir a velocidade propícia para estender o 

tempo e dobrar o espaço.   

Podemos ver nessas características do herói da teoria da relatividade, o observador, 

características próprias do regime crepuscular, ou sintético como diz Gilbert Durand, ou seja; 

um herói que transita entre as imagens diurnas e noturnas promovendo uma síntese que se 

configura como uma filosofia de vida. O herói da teoria da relatividade lida com a imagem 
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tempo de uma maneira que não é nem ativa e conflituosa como no diurno e nem passiva e 

submissa como no noturno, mas ao invés disso, ele tem uma atitude compreensiva em relação 

a essa imagem tempo. Essa atitude é ao mesmo tempo passiva/noturna, pois se deixa ser 

moldada por essa imagem ao procurar lidar com ela a partir do que a própria imagem é, e esse 

é o sentido mais básico de compreensão. E ela é também ativa/diurna, pois não se submete 

totalmente a esse tempo e sim, a partir da sua compreensão, procura ultrapassar os limites 

impostos a si por esse tempo. Essa atitude frente ao tempo do herói da relatividade não pode 

ser enquadrada como diurna ou noturna simplesmente, mas como algo da lógica do “tertio 

non datur” junguiano, o terceiro não determinável, aquilo que sobra do enquadramento 

dicotômico do ativo/passivo, bem/mal, preto/branco e etc.  

No regime crepuscular as imagens, símbolos e atores que o estruturam estão prenhes 

concomitantemente da espera noturna assim como do saber de reconhecer o momento da ação 

e desse modo agir, habilidades diurnas, quando preciso e ponderado (fruto da reflexão 

crepuscular). Nesse regime uma imagem reflete sobre a outra e as reverberações mútuas 

provocam efeitos novos, a espera se torna audaz e a ação esquiva, as imagens harmonizam-se 

e formam novas imagens que não são nem uma e nem outra, mas algo novo e original. Sendo 

assim, a repercussão de um polo sobre o outro acarreta a ciclicidade como característica 

fundamental do regime crepuscular.  

O objetivo do exame desse esquema é demonstrar a eufemização possível do sentido 

da morte e estabelecer a visão filosófica que, revelada por meio do regime crepuscular, pode 

facilitar a compreensão consciente do uso das imagens e dos sentidos de cada regime.  
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Resumo 
O objetivo do trabalho é analisar a obra do Profeta Gentileza sob a perspectiva das relações 
entre arte, design e a teoria do imaginário de Gilbert Durand, contribuindo para ampliação dos 
estudos sobre a história da arte e do design no Brasil. Pretende-se incorporar novo material, 
principalmente aqueles geralmente discriminados por tratar-se de pessoas excluídas 
socialmente, mas que contribuem com conhecimento relevante. Teremos como base empírica 
desta investigação a obra do Profeta Gentileza, os 55 murais na cidade do Rio de Janeiro, sua 
indumentária e adereços, materialização de suas crenças através de uma narrativa visual 
mítica e ética em uma composição estética singular. Os resultados e conclusões são reflexões 
sobre a obra do Profeta Gentileza a partir das relações entre a arte, o design e o imaginário na 
contemporaneidade. 
Palavras-chave: imaginário; arte; design; Profeta Gentileza. 
 

Abstract 
The objective is to analyze the work of Prophet Gentileza from the perspective of the relations 
between art, design and imaginary theory of Gilbert Durand, contributing to expansion of 
studies on the history of art and design in Brazil. It is intended to incorporate new material, 
especially those often discriminated against because it is the socially excluded, but contribute 
with relevant knowledge. We as empirical basis of this research the work of Gentileza, 55 
murals in the city of Rio de Janeiro, his clothing and props, materialization of their beliefs 
through a mythical visual storytelling and ethics in a unique aesthetic composition. The 
results and conclusions are reflections on the work of Gentileza from the relationships 
between art, design and imaginary in contemporary times. 
Key words: imaginary; art; design; Prophet Gentileza. 
 

 

 

                                                 
1 naidesign@hotmail.com 
2 biasimon@gmail.com 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 902 

Introdução 

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado sob o título: “A 

OBRA DO PROFETA GENTILEZA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DAS 

RELAÇÕES ENTRE ARTE, DESIGN E A TEORIA DO IMAGINÁRIO NA 

CONTEMPORANEIDADE ”  vinculada ao programa de Pós-graduação em Artes Visuais da 

Universidade Federal da Bahia. 

A teoria do imaginário (DURAND, 2002) vem sendo utilizada em diversos campos do 

conhecimento e se mostra adequada para analisar produções humanas de caráter 

predominantemente simbólico como é o caso da obra realizada pelo Profeta Gentileza, já 

investigada em outras abordagens. O imaginário revela-se muito especialmente como um 

lugar de “entre saberes” (DURAND, 1996, p. 215-227), senão mesmo como o lugar do 

espelho (Lima de Freitas), um Museu (palavra que Durand muito aprecia), que designa o 

conjunto de todas as imagens possíveis produzidas pelo animal simbólico (Ernst Cassirer) que 

é o homem (ARAÚJO e TEIXEIRA, 2009). Gilbert Durand considera o imaginário como o 

“museu” de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir, nas suas diferentes 

modalidades da sua produção, pelo homo sapiens (1994, p. 3), declarando que o seu projeto 

consiste em estudar o modo como as imagens se produzem, como se transmitem, bem como a 

sua recepção. (DURAND, 1996, p. 215). 

Estudar a produção do Profeta Gentileza enquanto arte urbana e design vernacular a 

partir do imaginário tem como propósito incorporar referências importantes para estes dois 

campos do conhecimento e mais incorporar a dimensão do sensível nos processos de projetar. 

Inicialmente se estabelece as relações entre Design, Arte e Imaginário, mais 

especificamente conceituando o design vernacular, arte urbana e teoria do imaginário. Em 

seguida relaciona-se essa base de fundamentação a obra propriamente dita do Profeta 

Gentileza, finalizando com as considerações finais, por se tratar de pesquisa em andamento 

não há, ainda, dados conclusivos.  
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Relações entre design, arte e imaginário 

A obra do Profeta Gentileza está na categoria de Arte Urbana e Design Vernacular pelas 

suas características de cunho funcional, filosófico, social, político e cultural que contém 

significados, funções e demandas da sua época. O objetivo é discutir aqui as relações entre 

arte, design e imaginário, incluindo os seus conteúdos simbólicos e os referenciais da cultura. 

Partimos de uma atmosfera da realidade artística e social brasileira com o intuito de investigar 

o design gráfico vernacular brasileiro e arte urbana através da obra do Profeta Gentileza. Seu 

repertório visual rico em cores, texturas, composições, solução gráficas e projetuais, são 

singulares e inconfundíveis; sendo a expressão genuína do design e da arte não apenas do Rio 

de Janeiro, mas do Brasil pluricultural. 

A obra de Gentileza tem uma de suas origens no design vernacular, inspirado no 

popular que reflete tudo aquilo que é produto das classes populares, a cultura popular. 

Incentivamos aqui a valorização do vernacular ou de práticas realizadas por não‐designers, 

indivíduos que estão à margem do design gráfico profissional. O trabalho dos letristas 

populares, nos muros e placas espalhadas, principalmente, nas periferias das grandes cidades 

ou em pequenas cidades do interior do Brasil, é um forte exemplo disso. 

 
Segundo Dones (2004: 1), o livre acesso a essas novas ferramentas 
“possibilitou ainda a recuperação do vernacular que transita ‘ao lado’ do 
design gráfico oficial, encontrando um espaço no campo da comunicação 
gráfica da cultura contemporânea como forma de enquadramento e de 
inclusão, sem preconceitos e sem hierarquias”. Essa tendência é também 
observada na produção tipográfica contemporânea no Brasil. O rico universo 
popular brasileiro passa por um processo de deslocamento e tradução para os 
meios digitais, em que observamos uma tendência ao desenvolvimento de 
projetos tipográficos com inspiração na linguagem gráfica vernacular 
(FINIZOLA, 2010). 
 

 Utilizando estratégias de incorporação de elementos locais e/ou vernaculares nos 

trabalhos de design, podem‐se criar laços mais fortes entre o usuário e o contexto, atingir uma 

coerência com o círculo cultural onde estão inseridas e fazer um design mais humano, mais 

aberto à diversidade, menos globalizado. As oportunidades de ação nesse campo são 

ilimitadas. O design pode utilizar elementos do dia-a‐dia para reafirmar identidades, 

experimentar novas formas e maneiras de fazer, ir além das propostas do modernismo, fazer 
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uso da sabedoria comum, explorar materiais diferentes, abrir novas possibilidades para o 

reuso e mostrar estas novas formas a outros países do mundo (IBARRA e RIBEIRO, 2014). 

Nesta investigação também abordamos o conceito de arte urbana segundo Ferreira 

(2011), entendendo, portanto, Arte Urbana por aquelas manifestações visuais realizadas e 

expostas nas cidades, em vias públicas e de grande circulação. Assim, Arte Urbana pode ser 

definida como uma arte contemporânea, de cunho popular, que é feita em espaços externos da 

cidade, sobre o mobiliário urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de 

sinalização. Ela é transgressora já que, em certo sentido, não respeita os limites do público e 

do privado para se fazer expressar.  

Segundo Stangos (1991), no início do século XX, o homem amplia suas conquistas 

técnicas e científicas, porém a decadência moral e ética se amplia. É nesse contexto rico em 

contradições que a arte urbana se desenvolve na contemporaneidade.  A arte de rua é o 

conjunto de modalidades que envolvem o conceito da intervenção urbana e movimento 

político-artístico-social. A noção de movimento informa de modo decisivo a sensibilidade e a 

visualidade modernas no campo da reprodução e do desenvolvimento da imagem, da arte. 

Significativas inovações decorrem da compreensão de vários artistas. O movimento modifica 

a percepção estética do mundo. A partir disto, algumas linguagens experimentais passam a 

incorporar a participação física e a ação do artista e do espectador, como elemento essencial 

na experiência dinâmica de uma obra. Dentro destas afirmações podemos inserir o Profeta 

Gentileza que usou o próprio corpo para movimentar, dar vida a arte que criava. 

Percorrendo o perímetro urbano das capitais brasileiras, nos deparamos com um grande 

número de expressões gráficas que se apropriam da paisagem urbana como mídia, ou seja, 

como veículo de divulgação. São propagandas políticas, mensagens religiosas, graffitis, 

manifestações de caráter artístico e ideológico (como as poesias do Profeta Gentileza), além 

de um conjunto de textos ilegíveis (para os leigos) em tinta spray. De certa forma a obra 

deixada por Gentileza remete-nos ao graffiti por estar instalada no ambiente urbano e pelas 

suas inscrições manuais com letras e cores especificamente feitas para este propósito.  
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O Profeta Gentileza concentrou uma multiplicidade de sentidos em suas imagens que 

carregam os enigmas da tensão existencial simbólica. Sob a perspectiva do imaginário, 

analisamos a construção da sua obra, onde veremos que o imaginário poderá ser descrito 

como uma faculdade de simbolização donde provêm os medos, os anseios, os sonhos, as 

paixões e as percepções sócio-político-culturais e religiosas. Por meio dos estudos do 

imaginário, que tem sido amplamente estudado, o que atrai tantos interesses é o estudo dos 

mitos, dos símbolos e de sua importância na relação homem/cosmos, isto é, como as 

configurações simbólicas que formatam as maneiras do pensar, bem como as práticas sociais 

que instituem o homem e seu meio. Na obra “As Estruturas Antropológicas do Imaginário” 

(2002), Gilbert Durand conceitua o imaginário como “o conjunto das imagens e relações de 

imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 2002, p. 18). Isso 

significa que o imaginário não é apenas fantasia delirante e desprovida de valor. O imaginário 

vai além, pois é através de imagens de grandes temas, isto é, temas recorrentes em todos os 

tempos e sociedades, que se convergem e se organizam. É através do imaginário que o 

homem cria e recria, constrói significados e ressignifica simbolismos, para explicar o que não 

consegue por via lógica e/ou racional. 

Fazendo um breve exame da mitocrítica, o Profeta Gentileza tem São José (figura 1) 

como um dos mitos diretores da sua produção simbólica. A mitocrítica analisa uma obra ou 

um texto (inclusive de história de vida) a partir das redundâncias que rementem aos mitos 

diretores de uma ação. Esta breve análise receberá o aporte das avaliações e informações 

qualificadas de estudiosos. No cristianismo, São José foi o escolhido pelo Pai para ser o 

guarda fiel e providente dos seus dois maiores tesouros: O Filho de Deus e a Virgem Maria, e 

ele cumpriu com a máxima fidelidade sua missão. Eis porque o Senhor lhe disse: “Servo Bom 

e Fiel!  Vem participar da alegria do teu sonho”. (Mt 25,21). O santo protetor traz o arquétipo 

do pai, que é o homem com o senso do provedor, benfeitor e guardião. O Profeta Gentileza 

atribui a este espaço sentidos e significações sob o ponto de vista cristão. Se vincular a 

imagem sacra é se vincular ao sagrado, pois se afasta do profano. A sua representação 

imagética e produção simbólica destacam a relação com o sagrado, revelando elementos 

simbólicos da representação do divino e do humano. Sua veste, uma túnica de branco 

puríssimo, também era repleta de apliques contendo em um dos módulos, a palavra gentileza, 

uma rosa representando o amor, uma estrela remetendo ao signo do profeta e da revelação e a 

imagem da Sagrada Família. Todo o conjunto performático e artístico era protegido pelas 
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palavras “Gentileza é recordação, não é adoração”. Também existiam outros três apliques 

com as seguintes frases: “não usem problemas, use amor e gentileza”, “gentileza é o remédio 

de todos os males da humanidade” e “Gentileza – Amor – Beleza – Perfeição – Bondade – 

Natureza”. Aqui está o trajeto antropológico apontado pelo imaginário de Gilbert Durand, 

uma maneira própria para cada cultura de estabelecer a relação existente entre o subjetivo e o 

objetivo (meio que vive físico, histórico e social). Intercâmbio do subjetivo e do objetivo ao 

nível do imaginário. 

 
Figura 1: Mitocrítica da produção do Profeta Gentileza. Fontes: <http://profetadegentileza. blogspot. 
com.br/> . Acesso abr. 2014; http://www.cesj.com.br/> Acesso abr.2015; GUELMAN, Leonardo. 
Univvverrsso Gentileza. Mundo das Ideias, 2008. 
 

 

Bachelard (1978) vai apontar a importância do poético como conhecimento. Ele se 

esforçou para distinguir a imaginação enquanto simples registro passivo, da imaginação que, 

aliada à vontade, é poder de criação. O filósofo tem o grande mérito de ter reabilitado a poesia 

como meio de conhecimento; poesia que é do domínio do simbólico, do sensível, do 

subjetivo. 

Tudo o que pode esperar a filosofia é tornar a poesia e a ciência 
complementares, é uni-las como dois contrários bem feitos [...] Bachelard 
vai descobrir que o imaginário, muito longe de ser a expressão de uma 
fantasia delirante, desenvolve-se em torno de alguns grandes temas, algumas 
grandes imagens que constituem para o homem os núcleos ao redor dos 
quais as imagens convergem e se organizem (DURAND, 2005, p.13/14). 

 
Segundo Durand, os sistemas simbólicos não são independentes, pois eles nascem de 

uma visão de mundo particular, imaginária, que é da própria cultura. O trabalho do Profeta 

Gentileza nos mostra os vínculos e intercâmbios com a sua cultura. Este artista-designer 

produz “representações” de um imaginário particular através de símbolos cheios de 
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significados, que contém a essência de suas pulsões culturais subjetivas. Através do seu mapa 

imaginário, a obra do Profeta resgata algo, e conecta-nos a uma noção de pertencimento com 

a cultura e com a imagem produzida, 

[...] não se trata de classificar uma cultura em tal ou tal estrutura, mas de 
perceber qual é a “polarização” predominante, isto é, o tipo de dinamismo 
que se encontra em ação, o que leva a determinação do trajeto 
antropológico” em determinada cultura ou grupo social. O trajeto 
antropológico é “o incessante intercâmbio existente, ao nível do imaginário, 
entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que 
emanam do meio cósmico e social”[...] O trajeto antropológico pode partir 
tanto da cultura como do natural psicológico, o essencial da representação e 
do símbolo estão contidos entre essas duas dimensões (PITTA, 2005, p.19 e 
21). 

A importância desta abordagem que relaciona Design, Arte e Imaginário, possibilita e 

reúne condições de promover a aproximação com o aspecto simbólico do design e da arte, 

instrumentalizando o designer para trabalhar com as questões mais sutis na sua prática. Essa 

necessidade de aproximação com o que não está visível se dá de maneira mais efetiva, quando 

o designer precisa ir além da organização de elementos visuais na sua produção, ou seja, 

quando ele precisa dotar de sentido e significado aquela peça para a qual busca uma solução 

(MARTINS, 2008). Os estudos acerca do imaginário definem que este é o “reservatório e 

motor”. É reservatório, porque agregam imagens, sentimentos, lembranças, experiências que 

estão ligadas à realização do que foi imaginado. Nessa condição, alimenta um modo de ser e 

agir, sentir e querer. 

Muchas veces, el análisis dura más que la respuesta gráfica, porque diseñar 
implica básicamente compreender, conlleva diseccionar uma cantidad de 
aspectos que a veces no son explícitos a simple vista. Y es que el diseño 
comienza mucho antes y termina mucho después de la forma (FONTANA, 
2003, p.80). 

É lógico que o design precisa ter uma função e um objetivo, mas questões culturais, 

artísticas e estéticas são inerentes aos humanos que produzem ou “consomem” arte e design. 

Se o objeto de design e de arte não tem significado para o indivíduo, cai no vazio. 

Pinheiro e Pantaleão (2009) em seu texto Criatividade e Inovação: intuição e acaso em 

arte e design, trazem a seguinte observação acerca do assunto: 
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A distinção tornada familiar entre as chamadas belas-artes e as artes úteis ou 
industriais “só se tornou preeminente no decurso do século XVIII, na Europa 
...” (OSBORN 1974, p. 120-1). Neste sentido apontava também o sociólogo 
da arte Pierre Francastel, em 1948: "Não existe oposição natural entre Arte e 
técnica. É bem injustamente que os teóricos do mundo moderno partem 
dessa hipótese. Muito pelo contrário, a Arte e a técnica sempre estiveram até 
hoje ligadas uma à outra" (1973, p. 49-50). 

Arte e Design trazem um sentido filosófico, social, político e cultural. Objetos de Arte e Design 

contêm significados e funções. Refletimos que artistas e designers precisam estar conectados a sua 

época, tecnologias e demandas para que seja possível uma renovação das tradições. Situações novas 

pedem compreensão para que possamos entender a lógica estrutural entre o artista e o designer. Arte e 

design se constituem como dois organismos vivos que se relacionam continuamente. No complexo 

ecossistema artístico atual, as simbioses ocorrem gerando hibridações e dinâmicas potentes para cada 

parte. Sabemos que são dois polos, são dois campos distintos do conhecimento, porém não precisamos 

fragmentá-los e sim compartilhá-los. Pensamos que o design é um ponto central que reúne vários 

campos do conhecimento: economia, cultura, sociologia, antropologia, arquitetura, engenharia, arte, 

entre outros, pois, para desempenhar este ofício é necessário ter pensamentos e ações entrelaçadas e 

complexas. 

En mi opinión, el diseño no es arte, pero eso no implica que deba reducirse 
unicamente a um processo mecânico de planificacíon y de método. En la 
solución de um trabajo de diseño, em lá solución de los problemas que 
plantea cualquier comunicación, se aplican orros índices tales como ingenio 
y la innovación y altíssimas dosis de cultura visual estética (FONTANA, 
2003). 

Segundo Fontana (2003), arte e design se diferem no modo em que o trabalho é 

abordado. Muitas semelhanças e diferenças se empenham em confundir estas atividades, 

porém arte e design seguem os mandamentos do mercado e da estética. O design se afasta da 

arte, ou seja, da liberdade da arte, pois este precisa de verificação e constatação. Talvez o 

problema de entender o design comece na dificuldade de ser encarado como um ofício 

instituído.   

Pareyson, a fim de estabelecer um equilíbrio, entre estética e funcionalidade teoriza: 

De modo que arte e utilidade, beleza e funcionalidade nascem juntos, 
inseparáveis e coessenciais, e a mesma arte desempenha uma função 
utilitária, e a própria finalidade econômica transparece de uma pura forma. 
Então o julgamento estético só é possível através do utilitário, e a utilização 
não é completa se não vem acompanhada da satisfação estética; em suma, a 
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fruição alcança a sua plenitude apenas na inseparável duplicidade dos 
aspectos estéticos e econômico (2001, p. 54). 

Arte / ciência, neste sentido, é a primeira relação de ligação com o design, desenvolvida 

a partir da estética e da funcionalidade. Relações cuja relevância, no que diz respeito à 

natureza do pensamento humano, são fontes primárias do processo criativo na promoção 

evolutiva do conhecimento. 

As relações entre design, arte e imaginário podem desenvolver uma fonte atuante da 

ideia e da representação mental da imagem. Energia que se formaliza individual e 

coletivamente, materializando-se em ações informadas por imagens e símbolos. Uma espécie 

de relação psicológica do homem com seu meio, os lugares físicos de vida íntima, o elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar. No irremediável rasgão entre a fugacidade da imagem e a 

perenidade do sentido que o símbolo constitui, precipita-se a totalidade da cultura humana, 

como uma mediação perpétua entre a esperança dos homens e sua condição temporal 

(DURAND, 1995, p.108). “La obra de arte es un bien cultural, el diseño también; pero de 

cada uno se esperan cosas distintas, cada uno proyecta esperanzas particulares” (FONTANA, 

2003). 

 

A incorporação da dimensão do sensível em design a partir do profeta gentileza 

Os designers experientes desenvolvem projetos por meio de várias abordagens e 

metodologias, porém há uma parte do trabalho do processo de design que peculiar a cada 

designer, e não é facilmente definida pela análise prática. O design é uma mistura de decisões 

racionais e conscientes que podem ser analisadas e decisões subjetivas, na dimensão do 

sensível que não podem ser deliberadas tão prontamente, uma vez que derivam da experiência 

e da criatividade do designer. Por essa razão, vemos alguns profissionais constrangidos e 

evasivos quando questionamos sobre seu processo de trabalho, sugerindo que um exame mais 

detalhado do seu trabalho restringiria sua criatividade.  

O Profeta Gentileza produziu um trabalho que não poderia ser sufocado pela 

racionalidade, não era apenas uma expressão pessoal e visões acerca da sua individualidade, 

ele não queria ser sufocado pelo “sistema”, por isso nunca se intitulou artista ou designer. Se 

colocava como um “Louco Salva-Vidas” que abandonara o capitalismo. Tal como várias 
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atividades criativas, o design tem “N” fatores indefiníveis, e examiná-lo muito 

minuciosamente significa arriscar-se a destruí-lo. Ou seja, a dimensão do sensível tem 

influência sobre o projeto de design e com frequência o designer projeta soluções com base 

em sua experiência ou instinto, no lugar de fazê-lo como resultado apenas de uma decisão 

técnica. A dimensão do sensível no design torna-se parte da memória, do imaginário, da vida. 

Essas são habilidades desenvolvidas por intermédio da prática e que se tornam tão arraigadas 

que dificilmente tem-se consciência delas como parte do processo. 

 

Figura 2: O Profeta Gentileza e sua obra. 

“Gentileza gera gentileza” era o principal lema de 

José Datrino (figura 2), o Profeta Gentileza (1917 – 

1996). 

O Profeta carregava flores, a simbólica folha de uma 

palmeira e um estandarte que abrigavam palavras 

escritas de forma singular. Trazia em suas mãos a 

produção e materialização de seus ensinamentos através de uma estética peculiar. O Profeta 

Gentileza ou “Jozze Agradecido" foi figura marcante no Rio de Janeiro e em algumas cidades 

do Brasil por onde passou. 

A obra Profeta se inclui na arte urbana porque esta é definida como uma arte 

contemporânea, de cunho popular, que é feita em espaços externos da cidade, sobre o 

mobiliário urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de sinalização. Ela 

é transgressora já que, em certo sentido, não respeita os limites do público e do privado para 

se fazer expressar. Sua obra também contribui na formação de um referencial teórico 

relacionado com o design vernacular ou de práticas realizadas por não‐designers. No design, 

em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um ressurgimento do interesse pelas 

manifestações vernaculares, pelos objetos que nascem na rua, que são utilizados como meio 

de vida a partir da espontaneidade.  

A partir de 1970 percorreu toda a cidade do Rio de Janeiro. Era visto em ruas, praças, 

nas barcas da travessia entre o Rio e Niterói, em trens e ônibus, fazendo sua pregação, 

levando flores, palavras de amor, bondade, respeito ao próximo, a natureza e a todos que 
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cruzassem seu caminho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: “Sou maluco para te 

amar e louco para te salvar”. 

A filosofia popular do Profeta Gentileza não é uma mera oposição ao quadro geral da 

violência e do capitalismo. O Profeta percebeu mais a fundo as contradições da realidade. A 

seu ver, é no “capeta-capital”, neologismo criado por ele, que se encontra a origem dos males 

e a verdadeira oposição à gentileza. O individualismo, a lógica da competição e a ética de 

levar vantagem em tudo, tornam-se regras desse contexto.  

A metáfora do circo como solo profético de Gentileza prepara a sua missão no mundo. 

Como Profeta, denuncia uma crise nas relações humanas e lança em sua criação e composição 

artística uma alternativa: o princípio da gentileza, expresso em sua máxima universal – 

GENTILEZA→GERA→GENTILEZA (figura 3). 

 

 
Figura 3: Design Gráfico com expressão artística. Fonte:< http://www.somjah.com/2012/01/genlileza-gera-
gentileza-pense-nisso.html>. Acesso dez. 2014. 
 

Gentileza mostrou as pessoas o real sentido das palavras gentileza e agradecido. Ele 

sugeria que se alterasse a expressão, por favor, que remete a tática capitalista de troca baseada 

no interesse, pela expressão por gentileza. O profeta também condenava a palavra, obrigado, 

porque para ele ninguém seria obrigado a fazer nada. No lugar desta, dever-se-ia usar 

expressões calcadas no amor, como é o caso da palavra agradecido. 

Figura multifacetada, Gentileza concentrou uma multiplicidade de sentidos. Alegre, 

brasileiro, colorido, irreverente e criativo, o Profeta representava a personificação de um 

louco, um palhaço, um místico, um artista e tantos outros personagens que estão à margem de 

nossa sociedade.  
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À performance e a manifestação artística interdisciplinar do Profeta foi composta por 

gesto, poesia, palavra, arte, design, ousadamente refletimos que desta forma Gentileza liga-se 

historicamente aos movimentos de vanguarda do início do século XX. Assim como o Profeta, 

os artistas modernistas deste período buscaram um corte absoluto com o passado, com a 

moral burguesa, com a tradição academicista e conservadora da arte. O objeto de arte e de 

design ganham autonomia para representar a realidade, tornando-se a expressão dos 

sentimentos do artista, que cria pelo prazer ético-estético, simbólico e como forma de 

intervenção e crítica social. 

 
Figura 4: Estandarte                       Figura 5: Catavento 

Fonte: GUELMAN, Leonardo.      Fonte: <http:www.riocomgentileza. com.br> 

Univvverrsso Gentileza.  

Mundo das Ideias, 2008. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementos que compunham a imagem do Profeta Gentileza eram vistos em seu 

estereótipo, sua indumentária e nos acessórios que o acompanhavam. Trazia sempre em mãos 

um estandarte em forma de painel que continham inscrições onde a tipografia era 

cuidadosamente desenhada. Cataventos e a bandeira do Brasil também faziam parte do seu 

contexto mítico-poético-artístico (figuras 4 e 5). 
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Figura 6: Sapatos de Gentileza. Fonte: GUELMAN, Leonardo. Univvverrsso Gentileza. Mundo das 
Ideias, 2008. 
 

Ainda nas palavras de Guelman (2008), o estandarte, que consideremos um design de 

produto de Gentileza constitui sua verdadeira carteira de identidade mítica. É através dela que 

Gentileza se apresenta ao mundo como Profeta. Até mesmo seus sapatos (figura 6) eram 

recheados de simbologia divina estampados nas cores do Brasil. 

A partir dos anos 80, Gentileza faz uma grande intervenção na paisagem urbana do Rio 

de Janeiro. O suporte escolhido foram às pilastras do viaduto do Caju, que vai do Cemitério 

do Caju até a Rodoviária Novo Rio, numa extensão de aproximadamente 1,5km. O que o 

levou a escolher este local, foi exatamente o reconhecimento da rodoviária como o portal de 

entrada para a Cidade Maravilhosa, além de possuir grande fluxo de pessoas que transitam 

pela cidade. Este cenário é considerado o maior mural espontâneo do Rio de Janeiro, 

constitui-se num livro aberto, sem camuflagens e ao alcance de todos (figuras 7 e 8). 
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A obra de Gentileza demarca um espaço e uma permanência – mesmo que 
ameaçada – para sua mensagem. Desta feita, o Profeta não pinta mais sobre 
placas, mas diretamente sobre a superfície do concreto. Sua grafia e seus 
signos, já presentes em seu estandarte e em placas que realizava, se 
inscrevem agora na própria cidade, transformando pilastras em tábuas de 
seus ensinamentos (GUELMAN, 2008, p. 47). 

 

Ao todo, foram pintados 55 murais, todos com um valor estético peculiar, reconhecidos 

pelo seu rigor técnico, acuidade na composição e uso das cores (brasileiras). Seus traços eram 

característicos e uniformes, conferindo à palavra escrita toda a força de seus pensamentos e 

criatividade.  

Gentileza se volta para um sentido de humanização da vida e da arte na 
cidade contemporânea. As cidades marcadas pela violência e pelo desapego 
de seus habitantes colocam-se para o Profeta como um mundo a se 
restabelecer. Assim se deu com o local do circo em Niterói, e com o viaduto 
do Caju no Rio de Janeiro. Sobre as cinzas e sob a fumaça dos viadutos da 
megalópole, em seus lugares mais inóspitos e desolados, um homem, vindo 
de Cafelândia, vem exaltar seu anúncio, transposto em letras azuis e em 
faixas verde e amarelo (GUELMAN, 2008, p.51). 
 

Segundo Haslam (2007), o design gráfico é desenvolvido por meio de várias abordagens 

e podem ser classificadas em quatro grandes categorias: documentação, análise, conceito e 

expressão. Essas categorias não são mutuamente excludentes; é improvável que um projeto de 

design se baseie inteiramente em uma única abordagem. A maioria inclui um elemento de 

cada uma, embora não necessariamente na mesma proporção. Apesar de não ser reconhecido 

com designer, o trabalho de Gentileza tem a presença das quatro categorias. O trabalho 

envolve documentação, pois Gentileza registra e preserva as informações por meio do texto e 

da imagem. A documentação está na raiz da escrita e da imagem, sem isso não teríamos uma 

linguagem visual preservada, mas somente gestos. A documentação preserva ideias e permite 

que sobrevivam a memória e o discurso dos humanos. Os documentos (murais, cartazes 

estandartes do Profeta) dão uma forma externa ao pensamento internalizado. A partir da 

documentação que a obra de Gentileza transcendeu o tempo, sem restrições geográficas ou de 

épocas. 

Podemos também notar a abordagem analítica em sua obra, pois seus livros urbanos 

(pilastras do viaduto do Caju) se apoiam e lidam com informações factuais e complexas. 

Tipografia única, acuidade visual e referências-cruzadas são projetadas para permitir que o 

leitor confronte os dados, reflita e faça questionamentos. A abordagem analítica busca 

encontrar a estrutura de um conteúdo, tal abordagem impõe uma estrutura de dados, de modo 
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que se torne mais inteligível. A análise nasce do racionalismo: é a busca por um padrão 

discernível dentro de uma massa de informações. A expressão também é uma categoria que 

permeia a obra de Gentileza. Uma abordagem expressiva é motivada pela materialização das 

emoções do autor. Em alguns casos é orientada pelo coração e intuição (dimensão do 

sensível), ela é visceral e passional, pois busca reposicionar emocionalmente o leitor por meio 

da cor, marcação e simbolismo. O design expressivo é frequentemente lírico, não se destina a 

transmitir apenas significados para a mente, mas propões questionamentos e convida a 

reflexão. Por fim, temos a abordagem conceitual, “ a grande ideia”, conceito que retém em si 

a mensagem. Pode ser chamada de “ideia gráfica”, ideias complexas projetadas em visuais 

sucintos e vigorosos, com frequência. Normalmente é arguta e inteligente, faz uso de 

trocadilhos, metáforas, clichês, alegorias é um jogo de palavras que precisa ser compartilhada 

com o público-alvo. 

Gentileza fez uma singular intervenção artística na cidade. Com uma percepção própria, 

ele criou uma obra viva, um livro urbano. Em cada pilastra há um jogo, em cada escritura, 

uma mensagem. Todo o conjunto é patrimônio não só artístico, mas também afetivo da cidade 

- destaca o coordenador da restauração e do movimento Rio com Gentileza, o professor da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, Leonardo Guelman. Para ele, a expressão 

GENTILEZA→GERA→GENTILEZA" já é de toda a coletividade (GUELMAN, 2008).  

Após sua morte as autoridades mandam cobrir todo o trabalho de Gentileza com tinta 

cinza. Inesperadamente a sociedade carioca reage contra a violência do poder público em 

apagar a obra do Profeta. Surge então o movimento “Gentileza Gera Gentileza”, uma ONG 

sociocultural com objetivo primordial de divulgar e perpetuar a palavra do Profeta através da 

democratização da cultura. Tidos afinal como bens culturais, os 55 murais de Gentileza foram 

tombados por decreto do prefeito Luiz Paulo Conde, em 2000. 

A importância desta abordagem que relaciona Design, Arte e Imaginário, possibilita e 

reúne condições de promover a aproximação com o aspecto simbólico do design e da arte, 

instrumentalizando o designer para trabalhar com as questões mais sutis na sua prática. Os 

estudos acerca do imaginário definem que este é o “reservatório e motor”. É reservatório, 

porque agregam imagens, sentimentos, lembranças, experiências que estão ligadas à 

realização do que foi imaginado. Nessa condição, alimenta um modo de ser e agir, sentir e 

querer. As relações entre design, arte e imaginário podem desenvolver uma fonte atuante da 

ideia e da representação mental da imagem. Energia que se formaliza individual e 
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coletivamente, materializando-se em ações informadas por imagens e símbolos. Uma espécie 

de relação psicológica do homem com seu meio, os lugares físicos de vida íntima, o elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar.  

 

Considerações finais 

Esta breve análise recebeu o aporte das avaliações e informações qualificadas de 

estudiosos. Os resultados e conclusões são reflexões sobre a obra do Profeta Gentileza a partir 

das relações entre a arte, o design e o imaginário na contemporaneidade, que resultam em 

possibilidades de utilização de métodos e técnicas não convencionais, que consideram as 

emoções e o sensível como dado importante para o processo e a produção do design 

contemporâneo, pautado nas referências éticas contidas na narrativa visual mítica deste 

profeta, artista contemporâneo e designer vernacular brasileiro.     

O trabalho com os conteúdos subjetivos pressupõe a aproximação dos sentidos e das 

emoções, possibilidade que reúne condições de dotar uma determinada solução visual plena 

de significado e, portanto, supostamente mais eficiente. Ou seja, a partir desse entendimento 

forma e conteúdo unem-se para bem comunicar, num movimento de busca da “alma do 

design”. Esse movimento que se afasta das “produções vazias de significado” (MARTINS 

apud FERLAUTO, 2002). 

A intenção é estabelecer os elos de conexão possíveis dos estudos do imaginário com os 

processos de arte e design, reforçando o propósito de apresentação de novas formas que 

contemplem conteúdos capazes de proporcionar o encontro com o aspecto simbólico. 

Vimos que o imaginário é faculdade de simbolização donde provêm, os anseios, os 

sonhos, as paixões e as percepções sócio-político-cultural e religiosa. Examinamos a obra do 

Profeta Gentileza como um clamor popular que nasce da relevância dos conteúdos trazidos do 

imaginário. O imaginário envolve muitos aspectos relacionados à consciência, uma vez que, 

para a consciência, só tem existência, só tem significado, aquilo que tiver um valor. A artista 

faz uma trama imagética carregada de interioridades e exterioridades singulares e particulares. 

O conhecimento sensível registrado em sua obra é organizado pela sua percepção particular 

do mundo. É através do imaginário que o homem cria e recria, constrói significados e 

ressignifica simbolismos, para explicar o que não consegue por via lógica e/ou racional.  

O trabalho do Profeta Gentileza nos mostra os vínculos e intercâmbios com a sua 

cultura, o artista-designer produz “representações” de um imaginário singular através de 
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símbolos cheios de significados, que contém a essência de suas pulsões culturais subjetivas. À 

manifestação artística particular transcende por intermédio de uma autonomia consciente, ela 

se serve das vivências, segredos, memórias e percepções como instrumentos que propiciam a 

voz a sua cosmovisão. A obra revela uma relação da arte, do design e do imaginário, estreita, 

complexa e profunda.  

A mitocrítica não limitou o estudo do mito a sua essência mais profunda, pois 

compreendemos a sua relação com as dinâmicas da produção humana nos contextos artístico e 

cultural. Abordando a tensão arte, design e imaginário na contemporaneidade, vimos uma 

situação caótica, pois a banalização da imagem faz com que a sociedade perca de vista a 

verdadeira essência da experiência simbólica. O modelo mítico construído pelo artista 

desperta símbolos, provocações. 

O caráter do design vernacular na obra transmite informações de uma cultura, a 

narrativa visual traz um contexto socioeconômico e cultural, além de expressar ideias dentro 

de um sentimento poético sagrado. O processo artístico vem como artifício de transformação 

pessoal embasados em vivências particulares de extrema dor e extremo prazer. Olhamos o 

objeto artístico e de design do Profeta Gentileza além do projetual, da técnica, olhamos com 

os sentidos. Como uma obra polissêmica, ressaltamos a valorização das relações entre arte e 

design como veículo comunicador de mudanças da realidade social e cultural.  

O design se aproxima da arte no momento em que precisa prestar atenção nas questões 

culturais, políticas e históricas. Neste momento falamos de uma das funções da arte. O design 

pode ter uma expressão artística. Artistas e designers recebem e estabelecem influências em 

um contexto de relações recíprocas em variados momentos históricos.  Podemos falar em 

pluralidades constitutivas em objetos que conectam arte e design rumo à criação do novo, do 

original e da renovação das tradições.  

Temporariamente encerramos a pesquisa com a cabeça ainda inundada de 

questionamentos, inerente àqueles que intuem que as relações entre arte, design e imaginário 

não podem ser enclausuradas em algumas páginas, tudo é muito vasto, assim como o 

imensurável espaço cósmico. 
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Animês e mangás: o mito vivo e vivido no imaginário infantil 
 
Animes and mangas: the living and lived myth in childhood imagination  
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Resumo 
Trata-se de uma análise hermenêutico-figurativa do mangá Naruto. O trabalho procura lançar 
questões sobre a importância da figura do herói do mangá shonen nos processos iniciáticos de 
crianças e adolescentes. Para tanto, apoia-se, nos estudos sobre o imaginário e na jornada do 
herói de Joseph Campbell. O texto analisa a primeira temporada do mangá Naruto e sustenta a 
ideia de que o mangá Naruto constitui uma literatura iniciática que presentifica o arquétipo do 
herói no imaginário infantil e apresenta valor heurístico para pensarmos a dinâmica do 
imaginário de nossa própria época.  
Palavras-chave: imaginário; mito; mangás; animês; educação. 
 
Abstract 
It is a hermeneutic- figurative analysis of the manga Naruto, that launches questions about the 
importance of the shonen manga hero figure in the initiatory processes of children and 
adolescents students of São Paulo public schools network. For that, it relies, mainly, in the 
imaginary theory and in the hero journey of Joseph Campbell. The research – which had as its 
analysis corpus the first season of Naruto manga and supports the idea that Naruto manga 
constitutes an initiatory literature that makes present the hero archetype in the childhood 
imagination and that has an heuristic value to make us think about the dynamics of our own 
epoch’s imaginary.  
Key words: imaginary; myth; mangas; animes; education. 
 
 

Em 2004 , quando iniciei uma pesquisa acerca dos jogos e brincadeiras nas escolas de 

educação básica paulistanas2, chamou-me atenção a forma como as personagens dos mangás3  

                                                 
1 feu_00@yahoo.com.br 
 
2 NORONHA, Fernanda. Pulando Muros: Jogos de Rua Jogos de Escola. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Educação. USP. São Paulo, 2008. Pesquisa de participante de caráter antropológico desenvolvida junto às 
escolas da rede publica da cidade de São Paulo com o objetivo de desvelar a dinâmica das brincadeiras ditas 
tradicionais. Este artigo é derivado da tese de doutorado defendida em outubro de 2013 junto à Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo intitulada “Animês e mangás: o mito vivo e vivido no imaginário 
infantil”.   
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e dos animes se encontravam fortemente presentes nas brincadeiras e demais produções 

imagéticas das crianças (como desenhos e produções textuais). Em campo, via as crianças, em 

qualquer cantinho, na fila ao final do recreio e, às vezes, “escorregando” entre as fileiras de 

carteiras para o chão da sala de aula – ainda que sob o olhar vigilante dos adultos que as 

acompanhavam – se esforçarem para “produzir” e “bater” os disputados cards. Durante a 

brincadeira, a engenhosidade de meninas e meninos encontrava-se justamente na forma como 

estes, em um ambiente de educação formal, realizavam um arranjo entre a lógica do 

cardgame (um jogo de regras bem complexas que, naquele momento, tinha como tema o 

anime Yu-gi-oh) e a lógica de brincadeiras infantis como o “bafo” e o “joqueipô4”.  

Naquela ocasião, não foi difícil perceber que o jogo de cards se apresentava ali como 

uma resistência das crianças em relação às expectativas da escola, evidenciando uma intensa 

dinâmica de trocas simbólicas que desafiava os “mecanismos de formatação do imaginário5 e 

das representações infantis”, como assinalam Durand (1985) e Duborgel (1995). Ao mesmo 

tempo, favorecidas pelo ambiente escolar, as crianças se inscreviam em uma rede de 

sociabilidade infantil que se apoiava tanto na adesão às brincadeiras ditas tradicionais, quanto 

naquelas propostas pelos fabricantes de jogos eletrônicos e brinquedos (cardgames), dinâmica 

esta que, sem dúvida, era favorecida pela programação infantil das emissoras de televisão. 

Neste artigo, por meio de uma análise hermenêutica-figurativa6 da primeira temporada 

do mangá Naruto, pretende-se mostrar que mangás e animês constituem meios pelos quais 

imagens pregnantes são acessadas por meninos e meninas que, ao agirem como verdadeiros 

bricoleurs, reelaboram narrativas míticas em suas produções imagéticas (sejam elas textos, 

brincadeiras, desenhos etc.). Com efeito, este texto buscará evidenciar em que medida o 

enredo do mangá Naruto corresponde à estrutura de uma literatura iniciática, uma vez que esta 

narrativa evidencia um processo de transformação profunda do herói. 

                                                                                                                                                         
3 Segundo Luyten (2004), a palavra mangá deve ser grafada com acento agudo para não ser confundido com a 
fruta manga ou com a manga de camisa. A palavra animê, com acento circunflexo, para garantir a entonação 
semelhante à da fonte, criada no Japão, que é uma corruptela de animation e denota as versões animadas dos 
mangás. Este artigo é derivado da tese de doutorado defendida em outubro de 2013 junto à Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo intitulada “Animês e mangás: o mito vivo e vivido no imaginário 
infantil”. 
4 Brincadeira infantil conhecida no Japão como "Jan-ken-po".   
5 Trabalhar-se-á neste texto com a acepção de imaginário de Gilbert Durand (2002), qual seja: conjunto de 
imagens que constituem o capital “pensado” do homo sapiens e o denominador fundamental de todas as criações 
do ser humano. 
6 A hermenêutica figurativa durandiana tem como aspecto essencial o fato de rejeitar os princípios saussurianos 
da arbitrariedade do signo e da linearidade significante; ao invés de entender o símbolo como mero código, essa 
metodologia busca identificar os dinamismos sistêmicos que evidenciem as estruturas universais do imaginário.    
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Mangás: Histórias em Quadrinhos Japonesas 

A origem do emprego do termo mangá, assim como a ideia de que esta narrativa em 

quadrinhos constitui um gênero literário “genuinamente” japonês, são pontos controversos 

que mereceram destaque entre os estudiosos do tema7. Em geral, a literatura especializada 

sustenta a ideia que esse gênero literário consiste em um desdobramento da comic art 

japonesa e dos desenhos chojugiga do século XII. 

O mangá, tal qual conhecemos hoje, um desenho sequencial e cômico destinado 

também às crianças, teria se tornado popular apenas em 1950, após a segunda Guerra 

mundial, provavelmente estimulado pelo desenvolvimento de um mercado editorial japonês 

de revistas e pelo trabalho de Osamu Tezuka, um conhecido artista pioneiro na animação 

japonesa (Ito, 2005; 466).   

Em geral, o mangá japonês apresenta como principais características estilísticas: o 

emprego da narrativa sequencial disposta em quadrinhos e contada a partir da justaposição de 

desenhos e escrita, cuja orientação de leitura é realizada a exemplo da escrita japonesa, ou 

seja, a leitura é realizada da direta para a esquerda, de cima para baixo e de trás para frente; o 

uso de impressão em preto e branco; uma infinidade de técnicas gráficas, que vão do estilo de 

Osamu Tezuka (no qual merece destaque os grandes olhos das personagens); uso de balões 

que apresentam os diálogos dos personagens; humor caricatural das personagens (marcado 

por desenhos bem expressivos, “quase sempre de olhos grandes”) e traços simples.  

Não obstante a presença dessas características seja largamente considerada nos estudos 

contemporâneos sobre os mangás, trabalhar com uma definição do gênero não é uma tarefa 

fácil visto que, como sustenta Furuyama (2008), japoneses e ocidentais, especificamente os 

brasileiros, entendem o mangá de maneiras diferentes. Para os primeiros, nos diz o autor, 

trata-se de uma narrativa sequencial de desenhos apreciada há tempos pelo povo japonês; já́ 

para os segundos, seria um “estilo de histórias em quadrinhos” feito pelos japoneses, cujos 

traços estilísticos mais marcantes são os olhos grandes das personagens.  

Uma característica marcante da produção de HQs japoneses é o fato de que mesmo 

quando direcionado ao público infantil, não se nota nos mangás uma cisão tão marcada entre 

                                                 
7  Com efeito, as pesquisas realizadas por Sonia Biben Luyten (2000) são precursoras dos estudos sobre os 
mangás no país e têm servido de base para uma ampla frente de estudos sobre o tema. No cenário internacional, 
merece destaque os trabalhos de Kinko Ito (2004), Jean-Marie Bouissou (2011), Frederik Schodt’s (1983) e 
Johnson- Woods (2010).   
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uma temática adulta e uma temática infantil como a que se observa nas histórias em 

quadrinhos produzidas em sociedades ocidentais.  

Drummond-Matheus (2010), ao tratar dos HQs, discute a forma como as culturas 

norte-americanas e a japonesa constituíram de maneiras tão diversas o conceito de infâncias 

durante a década de 1960. Ela nos lembra de que “(…) em meados da década de 1960 o traço 

cômico e escatológico dos mangás shonen quebrou tabus fazendo referencias a temas como 

sexo e violência, ao passo que os quadrinistas estadunidenses lutavam contra o 

conservadorismo que orientava seu mercado” (tradução minha).   

 

2- O Mangá Naruto8 como uma Literatura Iniciática9  

Via de regra, os mangás trazem em suas aventuras personagens que precisam superar 

dificuldades, como provas escolares, brigas, amores impossíveis e disputas. Por isso, este 

artigo traz a ideia de que Naruto é a figura de um herói muito próxima das crianças e dos 

adolescentes e que, nessa exata medida, povoa o imaginário infantil.   

À exemplo do mito, nas estruturas narrativas dos mangás e animês, notadamente 

naquelas que seguem o estilo shounen, encontramos uma trama ancestral introdutória que 

garante a continuidade das narrativas subsequentes.   

Segundo a trama ancestral do mangá Naruto, os adultos da Vila da Folha (um lugar 

que fica no país do fogo, em um mundo fictício parecido com o Japão feudal) guardam as 

lembranças do dia em que kyuubi, a raposa maldita de nove caudas, foi selada pelo quarto 

Hokage no umbigo de uma criança recém-nascida (Naruto). Após esse evento, os adultos da 

Vila da Folha estão sujeitos a uma interdição, ou seja, devem guardar esse fato no mais 

absoluto sigilo, pois aquele que quebrar a lei será́ severamente punido. É por isso que nem 

Naruto nem os outros jovens e crianças da vila sabem dessa história (interdição). Por ter 

aprisionado a raposa de nove caudas no umbigo de Naruto, o quarto Hokage queria que todos 

vissem nessa criança um herói, mas os adultos da vila repudiam o menino e alguns acreditam 

que ele é a própria kyuubi, atitude que foi passada para as demais crianças.  

                                                 
8 O mangá Naruto é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada pelo mangaká japonês Masashi Kishimoto. 
A narrativa conta a história da personagem Naruto Uzumaki, um jovem ninja que sonha em se tornar Hokage, o 
líder máximo de sua vila. 
9 Nesta pesquisa, delimitamos nosso escopo de análise à primeira temporada do mangá Naruto, o que 
compreende os primeiros trinta e cinco episódios da série, período que retrata a fase pré-adolescente das 
personagens, na qual as personagens possuem cerca de 12 anos e o enredo gira em torno do cotidiano de provas 
da Equipe Sete (formada pelos estudantes Naruto, Sasuke e Sakura) e da temática do trabalho em equipe. 
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Constantemente retomada ao longo dos capítulos do mangá, a trama introdutória 

informa ao leitor (no caso do mangá) ou telespectador (no caso do animê) a origem da história 

e a presença de elementos mágicos, misteriosos e poderosos, representados por figuras 

hibridas de vários animais ou mesmo pelo garoto Naruto.  

As histórias de Naruto se passam no ambiente escolar, a maior parte do tempo, e 

remetem ao aprendizado e à saga de superação. Naruto é um péssimo aluno. Ele falta às aulas, 

“pixa” monumentos sagrados de sua vila e “cola” durante as provas. Da mesma forma que as 

crianças que assistem aos animês e/ou leem mangás, as personagens no mangá Naruto 

precisam superar dificuldades como provas escolares, brigas, amores impossíveis e disputas. 

Portanto, podemos dizer que elas apresentam às crianças a “iniciação” ao nível do imaginário.  

Todavia, Naruto é um herói que não traz em si tantas marcas da heroicidade se o 

compararmos aos heróis dos HQs americanos, pelo contrário, apesar de percorrer sua jornada, 

ele não possui armas nem poderes sobre-humanos. Ao contrário, na análise do manga revela-

se resquícios de narrativas tradicionais japonesas , marcadas pela ambiguidade e o humor 

semelhantes às histórias de raposas presentes na tradição oral e iconográfica japonesa10.  

Autores como Eliade (1996; 1986), Vierne (2000) e Campbell (1993 se dedicaram a 

assinalar a importância dos ritos iniciáticos na superação dos interesses primários próprios da 

infância, concordam com a ideia de que os ritos iniciáticos operam como uma necessidade 

humana de redirecionar as energias da psique infantil para a uma nova etapa da vida, ou seja, 

para o ingresso na vida adulta e no coletivo de seu grupo. Nesse sentido, estamos chamando 

de leitura iniciática os textos que cumprem uma função religiosa no inconsciente humano e 

que, por isso, são capazes de orientar o espírito humano a avançar e exorcizar a infância. 

Trata-se, portanto, de uma leitura que atua no inconsciente, de modo a superar a infância 

rumo ao misterioso que habita o ser ontológico.   

                                                 
10 Dados os limites deste artigo, não iremos nos aprofundar aqui em uma leitura propriamente durandiana do 
mangá Naruto (DURAND; 2002). No entanto, é importante destacar que desde o selamento da kitsune no 
umbigo de Naruto ocorre todo um simbolismo eufemizante – marcado por uma série de imagens de inversões e 
redobramentos – que opera sobre a figura do animal teriomórfico. Ao invés de ser “engolido”, o pequeno Naruto 
(na ocasião, um bebê) “engole” o animal feroz (uma imensa kitsune), ou seja, o pequeno Naruto se agiganta e a 
imensa raposa se miniaturiza. A ambivalência em torno da figura da raposa sugere um eufemismo simbólico que 
se apresenta ora como a grande imagem mística da mulher fecunda (raposa branca relacionada à Deusa Xintoísta 
Inari); ora como a mulher perigosa e enganadora da figura teriomórfico da kitsune demoníaca de nove caudas; 
ora como a figura trickster e hermesiana. Embora este trabalho não tenha como objetivo levantar os mitos 
profundos, ou seja, não se confunda com uma leitura mitocrítica tal qual proposta por Gilbert Durand, é possível 
afirmar que o mangá Naruto mantém em sua estrutura narrativa uma certa pregnância simbólica, o que foi 
possível identificar a partir da análise simbólica empreendida. 
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Eliade (1986), Vierne (2000) e Campbell (1993) concordam ainda que no contexto de 

um mundo dessacralizado cabe à literatura iniciática desempenhar um papel considerável na 

passagem ritualística que conduz o jovem à idade adulta, uma vez que esta, por ser orientada 

pela tradição mitológica e pela prática ritualística, fornece “os estímulos adequados para 

estruturar a psique, de modo que o jovem possa assumir uma nova tarefa de maneira 

apropriada ao bem estar do grupo”. (CAMPBELL, 1992, p. 104)  

Com efeito, um bom exemplo da permanência dos ritos de passagem no mundo 

contemporâneo pode ser visto na literatura que trata dos esquemas e das provas do herói em 

busca da imortalidade e da redenção do mundo. Por meio de enredos e de temas cotidianos, a 

literatura das provas do herói apresenta à psique esquemas iniciáticos, busca satisfazer as 

necessidades religiosas humanas.   

  Segundo Campbell (1993), nas aventuras míticas, o herói deve enfrentar ritos de 

passagem, os quais nos dão o sentido e a importância de sua aventura. Tais ritos têm, entre 

outras, a função de atualizar e potencializar continuamente os mitos e estão presentes, em 

maior ou menor escala, na nossa vida cotidiana.  

Segundo o autor (1993; p.36), o percurso padrão da aventura do herói é representado 

pela fórmula presente nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno. 

Com base nesse percurso, Joseph Campbell (Ibid., p. 311) considera dois tipos de  

heróis, quais sejam: o herói que realiza uma aventura redentora apenas do ponto de vista 

psicológico; e o herói cuja jornada diz respeito a questões ontológicas.  

A vida contemporânea, observa o autor (Ibid., p. 107), priva o individuo “esclarecido” 

dos mistérios e do religioso, por isso a maioria dos heróis contemporâneos costuma ser os do 

tipo 01, ou seja, aquele que tende a passar pelos perigos psicológicos solitariamente e, ao final 

da superação de todos os desafios de sua jornada, permanece essencialmente o mesmo.  

Finalmente, vencidos os obstáculos, liberto do temor e dos preconceitos, o herói atinge 

um estado nirvânico, no qual tempo e espaço se diluem (Ibid., p. 162). A apoteose se dá 

quando o herói, ultrapassando os últimos terrores da ignorância, torna-se livre de todo o temor 

e alcança a mudança.  

Para Campbell (1993, p. 36-40), é por meio de sua aventura que revigora os meios de 

regeneração de sua sociedade como um todo; seu triunfo é macrocósmico, histórico- 

universal. Apenas quando a jornada do herói trata de questões ontológicas na multiplicidade 
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de mitos e lendas que chegam até nós e ocorre essa transmutação do herói é que aventura do 

herói se transforma em símbolo do mistério metafisico.  

Para Campbell (Ibid.), há um potencial libertador dentro de cada um de nós, que 

podemos alcançar por meio do heroísmo. Entenda-se: cada um de nós tem a possibilidade e a 

capacidade de viver a sua saga.  

Uma vez iniciado, é necessário que o herói retome o caminho de volta para seu 

cotidiano, pois o círculo do mito só́ se completa quando o herói, agora apresentando um novo 

status ontológico, traz a boa nova que renovará igualmente sua comunidade, seu grupo, sua 

família. Porém, esse retorno nem sempre é uma decisão fácil. Quase sempre se configura para 

o herói como se fosse uma “queda”, um retorno ao mesmo. Viver novamente como um ser 

comum, depois de todas as provações às quais se submeteu, portanto, mas ao mesmo tempo 

transformado, pode trazer a sensação de perda. Mas, é preciso viver a queda, o retorno, se não 

a jornada não se completa. Principalmente se o herói foi encarregado de retornar com a 

solução destinada à restauração da sociedade, do grupo, da família, quando o estágio final de 

sua aventura11 será́ apoiado pelos poderes de seu patrono espiritual (Ibid., p. 198).  

A ideia de um ciclo iniciático parece ser a regra presente nas narrativas dos mangás. A 

esse respeito, podemos recorrer à pesquisa de Ângela Drummond-Mathews (2010, p. 73). Tal 

pesquisa – realizada com base na análise da saga do herói Goku, do mangá Dragon Ball, e de 

outros heróis do mangá shonen – conclui que mesmo que o mangá seja executado por vários 

volumes, não é incomum observar as personagens repetirem várias vezes a viagem do herói, 

que corresponde a um ciclo múltiplo. Segundo a autora: “No mangá, no entanto, a 

personagem toma o centro do palco. Depois que a personagem atravessa o limite, ela vai ficar 

na fase de iniciação para um longo período de tempo, muitas vezes para toda a série, até o 

ponto culminante em que ela pode ou não ter sucesso em derrotar seu inimigo, muito embora 

passe por uma transformação” (tradução nossa).  

                                                 
11 Simone Vierne (2000, p. 124), na esteira dos trabalhos de Mircea Eliade e Gilbert Durand, é outra autora que 
considera que para que uma obra literária seja considerada uma literatura iniciática exemplar, ela deve apresentar 
um cenário iniciático que comporte: a) o herói de tipo 02; b) que esse herói realize, ao longo de sua jornada, a 
passagem pelas três atitudes do imaginário (Ibid., p. 123), a saber: a estrutura heroica (na qual as imagens 
diurnas remetem aos schèmes de separação, de corte e de oposição), a estrutura mística (imagens noturnas da 
descida, da intimidade e do retorno à mãe) e a estrutura sintética (cuja atitude do imaginário busca reconciliar as 
polaridades noturno-diurno por meio de uma dramaturgia cíclica e dialética). Assim, para essa autora, da mesma 
forma que para Joseph Campbell (1993) a forma exemplar do monomito requer o herói do segundo tipo, 
portador simbólico do destino de todos, Vierne argumenta que o texto iniciático requer um cenário no qual o 
herói cumpra sua jornada por meio da passagem pelas três estruturas dos regimes de imagens (VIERNE, 2000, p. 
124). 
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Para Drummond-Mathews (2010, p. 74), “(...) o herói de mangá shonen fornece um 

espelho da vida do leitor. O ato heroico é o exemplo para o leitor pela luta do herói”. Isso 

explica por que o mangá é tão popular principalmente entre as crianças e jovens: ele retrata 

predominantemente a iniciação do herói na fase na qual este, a exemplo das crianças, aprende, 

cresce e busca superar desafios. Isso confirma nossa leitura do mangá Naruto até o momento, 

qual seja: a centralidade da fase de iniciação na jornada do herói. Ainda segundo Drummond-

Mathews (Ibid., p. 74): “Em uma história em quadrinhos de Superman, por exemplo, o leitor 

não participa na iniciação do herói, que quase sempre já́ nascem heróis, ou seja, eles não são 

heróis porque cresceram e aprenderam a superar dificuldades. Eles são heróis porque 

nasceram heróis”. (Tradução nossa) 

Além da divergência do foco narrativo, observa-se uma diferença substancial entre o 

mangá e o monomito americano: é o caráter judaico-cristão deste último, que combina em si o 

indivíduo altruísta que se sacrifica pelos outros com a figura onipotente que destrói o mal. 

Trata-se, pois, de um “super herói” que substitui as figuras de Cristo, cuja credibilidade foi 

corroída pelo racionalismo científico, mas, ao mesmo tempo reflete a esperança de divindade 

e redenção”. (Ibid. p. 73).  

Com base no que foi dito nos parágrafos acima, passemos ao exercício hermenêutico-

simbólico da narrativa do mangá Naruto.  

 

O chamado para a Aventura e a primeira prova de Naruto   

O chamado para a aventura se dá no primeiro episódio do mangá Naruto, quando a 

personagem, quase sem querer, descobre sua origem e seu destino: conter a raposa-demônio e 

assumir o lugar de filho de Minato Namikaze (o quarto Hokage12, pai de Naruto e ninja líder 

da Vila da Folha).  

A partir desse momento, a trajetória iniciática de Naruto busca a aprendizagem, de 

modo que ele possa controlar seu poder latente de raposa e cumprir seu destino-herança, até 

então oculto. Durante o período de treinamento da Equipe Sete, no qual o herói aprende não 

apenas os jutsus, mas, sobretudo, a trabalhar em equipe para o bem do coletivo. Neste período 

de iniciação, Naruto enfrenta situações de grande perigo, pois as provas consistem no 

momento de morte simbólica ou derrota. Há um enfoque muito grande no combate, na luta, 

chegando-se, muitas vezes, a uma experiência de quase morte.  
                                                 
12 Segundo o mangá, essa palavra é formada pela junção das palavras “fogo” e “silhueta” e denomina o título 
dado ao líder da vila, o melhor e mais sábio ninja da Vila da Folha. 
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A proeza de Naruto envolve testes físicos e espirituais: embora seja um genin (posto 

iniciante ocupado por um ninja que ainda está em treinamento), possui um chakra (energia 

vital) que é maior do que o de todos os demais de sua Vila da Folha. Ele precisa lidar ao 

mesmo tempo com um sentimento de inferioridade (orfandade) e de superioridade (altas 

capacidades), pois desconhece que traz em si a raposa de nove caudas. Apesar de ser 

hostilizado por todos da Vila, que reconhecem nele o perigo e o mal, Naruto precisa aprender 

a utilizar seu chakra com sabedoria, atrair as energias físicas e espirituais e combiná-las de 

maneira correta para viver em harmonia junto a seu grupo.  

Naruto só́ terá́ acesso à sua história e à história da vila, quando for reprovado no 

exame final da Academia onde estuda para se tornar um ninja. Fragilizado com a frustração 

da derrota, é enganado por Mizuki-sensei, um ninja que deseja ter acesso aos segredos do 

“Pergaminho do Aprisionamento” – documento que registra técnicas proibidas de jutsu 

utilizadas pelos guerreiros ninjas e a história da Kyuubi. Induzido por Mizuki-sensei, Naruto 

rouba o pergaminho e tenta aprender uma das técnicas ali registradas, com o intuito de 

impressionar seu mestre, Iruka Sensei e, dessa forma, conseguir se graduar na academia.  

O “Pergaminho do Aprisionamento” do qual o Hokage é o guardião é o objeto que 

conduz Naruto à área da força ampliada, pois revela segredos que podem pôr em risco toda a 

Vila. Sua leitura representa no mangá a transgressão dos limites, o perigo. Não é à toa que 

Naruto o leva para a floresta distante da Vila, região do desconhecido que, segundo Campbell 

(1993, p. 83) “(...) simboliza os “campos livres para a projeção de conteúdos inconscientes.”  

Ocorre que o Hokage descobre o roubo e manda os ninjas da Vila da Folha procurá- 

lo. É Iruka Sensei que o encontra e descobre o golpe de Mizuki-sensei, que na tentativa de 

fazer com que Naruto se revolte contra todos da Vila da Folha, entrega-lhe o “Pergaminho do 

Aprisionamento” e revela o segredo sobre seu passado. Naruto, então, é dominado pelo ódio e 

pela revolta, foge dos dois correndo “de quatro” (de forma semelhante a um animal) e mostra 

“olhos de raposa”.   

Num outro ponto da floresta, ocorre mais um embate entre Iruka-sensei e Mizuki- 

sensei, e Naruto têm a segunda revelação: foi kyuubi, a raposa de nove caudas, quem matou 

os pais de seu mestre Iruka. Mas, com surpresa, Naruto também descobre que Iruka-sensei, ao 

invés de odiá-lo e associá-lo às maldades do monstro que ele traz aprisionado dentro de si, 

consegue reconhecer nele um batalhador, sincero e esforçado “que conhece a dor do 

sofrimento das pessoas e, por isso, não é uma raposa”.  
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Diante dessa segunda revelação, Naruto salva a vida de Iruka-sensei e, de modo 

surpreendente, revela uma grande capacidade ninja ao realizar uma técnica de alto nível, o 

bunshin no jutsu (técnica pela qual o ninja cria vários clones de si mesmo). Ao final, Naruto 

derrota Mizuki-sensei e, como prêmio, recebe de Iruka-sensei um “protetor de konoha”, a 

faixa com o símbolo da Vila da Folha, que todo ninja traz em sua testa, como prova que se 

graduou na escola e é um ninja de verdade.  

O enredo do mangá mostra que na iniciação de Naruto as tensões não são apagadas, 

mas superadas, assimiladas e reintegradas continuamente. Ainda na primeira temporada do 

mangá, muitas outras provas virão após Naruto ter se graduado.  

 

A segunda prova de Naruto: o teste de sobrevivência na floresta 

A segunda prova de Naruto é realizada em companhia dos demais integrantes da 

Equipe Sete (Sasuke e Sakura), que são orientados pelo novo professor, Kakashi Hatake. 

Após se apresentarem, os alunos da Equipe Sete descobrem que ainda não são ninjas e, para 

obter o grau, terão que passar por um teste de sobrevivência impossível na floresta, onde terão 

que pegar os guizos que o mestre Kakashi mantém em sua cintura.  

Tendo apenas dois guizos disponíveis, os três genins (posto iniciante do ninja que 

ainda se encontra em treinamento) acreditam que o teste é uma competição entre eles, o que 

os leva a trabalhar de forma independente. Assim, cada um dos genins busca seus próprios 

métodos para a obtenção de um dos sinos, o que leva o mestre Kakashi a derrota-los 

facilmente.  

Durante suas primeiras aulas, o mestre Kakashi trata de ensinar aos estudantes a 

importância do equilíbrio no uso da energia física e da energia espiritual. Isso é importante, 

porque o clã ̃ dos Uchihas, por exemplo, apresenta uma quantidade enorme de energia 

espiritual em relação ao seu físico.  

Tendo a Equipe Sete falhado em seu teste, o mestre expressa sua decepção com os 

estudantes. Depois de depreciar cada um de seus desempenhos, ele revela o verdadeiro 

objetivo deste teste: trabalho em equipe. Após explicar a importância do trabalho em equipe e 

ver como eles estavam envergonhados com seus desempenhos, Kakashi decide dar aos três 

mais uma chance para atuar como uma equipe e os deixa fazer uma pausa para o almoço. No 

entanto Naruto, que anteriormente tentara roubar o almoço dos outros, foi proibido de comer.  
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Considerando que precisariam da ajuda de Naruto para superar os próximos desafios, 

Sasuke e Sakura descumprem a ordem do mestre e alimentam Naruto. Kakashi, ao tomar 

conhecimento da desobediência do grupo, inicialmente finge sentir raiva, mas acaba 

felicitando-os e revela que o verdadeiro objetivo do teste: ensinar à equipe sete a importância 

do trabalho em equipe para um ninja e da lealdade aos companheiros. Nesse episódio observa-

se uma grande ênfase na amizade, na camaradagem e no vínculo entre o coletivo e seus 

indivíduos.  

Os personagens de Naruto colocam forte ênfase no desenvolvimento do caráter. Quase 

todos os resultados são de decisões, caráter e personalidade, muito poucas coisas acontecem 

apenas por causa do acaso. Com o mestre e os amigos de equipe, Naruto aprende novas 

habilidades, a conhecer melhor cada um dos outros aldeões da Vila e a experimentar uma 

verdadeira jornada de amadurecimento, sempre guiado pelo sonho de se tornar o Hokage.  

O mestre Kakashi é um forte modelo de orientação para seus estudantes, não apenas 

nas artes ninja, mas também em relação à estética japonesa e aos ideais filosóficos. Técnicas, 

ideais e mentalidades são transmitidas “de pai para filho” nas gerações de antigos clãs da 

aldeia. Nesse sentido, o autor Masashi Kishimoto relata, de forma comovente, o abandono a 

que foi lançado o menino órfão Naruto, pois não conta com uma orientação de seu clã.̃  

Kakashi cumpre, ao longo das primeiras provas da Equipe Sete, o papel do xamã que irá 

conduzir os estudantes em seu percurso iniciático, pois corresponde “à figura sabedora dos 

itinerários que conduzem tanto ao céu como ao inferno.” (ELIADE, 1986, p. 165).  

A história do mestre Kakashi é fortemente marcada pela tragédia da morte de seu pai, 

Sakumo, um ninja muito talentoso, que caiu em desgraça depois de escolher salvar seus 

companheiros, em vez de completar uma importante missão. Porém, após ter tomado essa 

decisão, Sakumo entra em uma depressão profunda e observa-se uma queda em suas 

habilidades que o leva a tirar sua própria vida. Tendo a história do pai como exemplo, 

Kakashi tenta conduzir a sua vida rigorosamente pelo código de ninja. Torna-se um jovem 

professor muito severo, seguindo todas as regras ao pé da letra, ao mesmo tempo em que 

demonstra apatia em relação aos outros ninjas.  

Porém, durante a Terceira Guerra Mundial de Shinobi, Kakashi terá́ que realizar a 

mesma escolha de seu pai. É quando, em uma situação extrema, abandona o código de ninja e 

opta por salvar seu amigo Óbito. Mas não obtém sucesso: seu amigo morre e ele termina com 

o olho esquerdo gravemente ferido. Embora o desfecho da história tenha sido trágica, a morte 
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de Óbito operará um enorme impacto sobre a personalidade de Kakashi, tornando-o mais 

alegre e mais próximo dos seus companheiros de equipe e estudantes. De certa forma, 

Kakashi, ao vivenciar a experiência de escolha realizada pelo próprio pai, compreende que 

este foi um verdadeiro herói, pois colocou a vida de seus amigos de equipe à frente das regras.  

Kakashi é conhecido como um prodígio, extremamente talentoso, considerado por muitos 

como o melhor de sua geração. Quando aluno na Academia, mostrou uma aptidão para as 

artes ninja e recebeu a nota máxima, tornando-se um chunin. Possui a habilidade do 

sharingan (“olho copiador circular"), um dom que aparece apenas em alguns membros do clã ̃

Uchiha.  

As habilidades do sharingan consistem de duas partes: o "olho de introspecção" e o 

"olho de hipnotismo"; com o primeiro é capaz de ver o fluxo de chakra13 e com o segundo (e 

mais importante!) uma incrível clareza de percepção, permitindo-lhe reconhecer facilmente 

genjutsu (técnicas de ilusionismo) de diferentes formas de chakra. Isso permite a Kakashi ler 

movimentos labiais e antecipar golpes de seus opositores, por exemplo, pois o sharingan 

permite-lhe antecipar a imagem do próximo movimento de um atacante pela tensão menor do 

músculo em seu corpo e contra-atacar ou esquivar-se sem nenhum movimento desperdiçado.  

Em função de sua própria trajetória e história familiar, é recorrente nas falas de 

Kakashi a valorização do trabalho em equipe como meio de se garantir o sucesso global da 

equipe sete. Somente mais tarde é revelado aos integrantes da equipe sete que Kakashi foi 

escolhido especificamente para ser o líder, por causa de Naruto e Sasuke. O dever de  

Kakashi, além de treinar a equipe, é também manter kyuubi, a raposa de nove caudas, contida 

em Naruto e manter Sasuke “andando por um caminho escuro”.  

Isso pode ser sentido nas provas, às quais Kakashi submete o grupo. Em uma delas ele sugere, 

por exemplo, uma dinâmica de grupo na qual os três integrantes devem partilhar algo sobre si 

mesmo. Naruto revela que quer ser Hokage; Sasuke quer matar alguém; Sakura, antes de 

revelar que gosta de Sasuke, diz abertamente que odeia Naruto.  

A relação entre Naruto e Kakashi pode ser entendida sob a perspectiva arquetípica 

puer-senex, ou seja, da relação mestre-aprendiz. Segundo Campbell (1993, p. 133): 

 

                                                 
13 Reproduzo a seguir a explicação para chakra que o glossário do mangá Naruto traz para o leitor. Segundo a 
filosofia ioga, existem incontáveis canais por onde circula a energia vital do corpo humano. Existem sete pontos 
de convergência principais, que são pontos de energia chamados de chakras, os quais se crê̂ que é possível 
controlar e manipular em beneficio próprio. No mangá, a definição muda, sendo equivalente ao que é 
popularmente chamado na cultura oriental de “ki”, ou energia vital. 
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A ideia tradicional de iniciação combina uma introdução do candidato nas 
técnicas, obrigações e prerrogativas de sua vocação com um radical 
reajustamento de sua relação emocional com as imagens parentais. O 
mistagogo (pai ou pai substituto) deve entregar os símbolos do ofício tão 
somente ao filho que tiver sido efetivamente purgado de todas as catexes 
infantis impróprias – a um filho que não se veja impossibilitado para o justo 
e impessoal exercício dos poderes pelos motivos inconscientes (ou, talvez, 
até mesmo conscientes e racionalizados) do auto engrandecimento, da 
preferência pessoal ou do ressentimento.   

 
O arquétipo do mestre-aprendiz (que estamos identificando na relação entre Kakashi e 

os estudantes da equipe sete) pode ser mais bem entendido, se recorrermos aos estudos de 

Laura Villares Freitas (1990) acerca da máscara como um símbolo mediador que possibilita 

relacionar dois campos complementares da psique, a saber: o pedagógico (ensinamento) e o 

terapêutico (equilibração).  

Não é por acaso que Kakashi é representado pela figura de um ninja mascarado. A 

máscara é um símbolo forte da equilibração do ego, na medida em que oferece personas para 

aspectos da sombra, favorecendo, ao final, a integração da personalidade por meio da 

assimilação pela consciência de aspectos até então desconhecidos. Em outras palavras, a 

feitura das máscaras e a elaboração dessas vivências, a partir da verbalização desse processo, 

possibilitam aos integrantes do grupo o exercício de personas não habituais. No caso do 

adulto, é justamente essa vivência, esse jogo de personas, que possibilita ao ego expressar e 

integrar aspectos do self, ou seja, facilita a individuação, pois possibilita condições básicas 

para a criação e a manutenção de um campo de comunicação.  

Nesse sentido, Naruto, o menino-raposa-maldito, pode ser interpretado como o 

símbolo hermesiano do filho que busca vencer a temporalidade e alcançar a glória do pai 

morto por Kyuubi, que está aprisionada no umbigo de Naruto. Sendo que a personagem está 

associada à figura do trickster, ou seja, ao ser antropomórfico que prega peças e desobedece 

às regras e normas de comportamento. Ele é a figura do filho que anseia pela repetição do pai 

no tempo, ou seja, o redobramento parental.   

Estamos diante de uma relação estreita entre o mangá e o itinerário iniciático das 

crianças. A trajetória percorrida por Naruto, a que se refere à criança, revela-se como uma 

estrutura iniciática, confirma, portanto, a necessidade de defendermos que as figuras 

pregnantes do imaginário educacional necessitam de uma pedagogia específica para melhor se 

darem tanto a ver como a compreender. Uma pedagogia do imaginário que visa à exploração 

didática do uso das imagens veiculadas pela leitura e escrita.  
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Em certo sentido, o mangá Naruto resgata na figura de Kakashi a ideia do professor 

como mestre, que orienta o "dô", ou "caminho" (GOMES, 2012), aquilo que na filosofia 

japonesa está relacionada à importância da disciplina e do método para se alcançar a junção 

da energia da alma e energia corporal. É por isso que nos mangás cenas que mostram batalhas 

violentas, os jutsus, correspondem a ações espirituais e físicas que contribuem para o “dô” e 

para a orientação dos personagens14.  

No mangá Naruto, o princípio “dô”, assim como outras referências aos princípios 

xintoístas e budistas da cultura japonesa, encontra-se associado às técnicas ninjas e 

habilidades das personagens.   

No mangá Naruto, o ninjutsu é a técnica por meio da qual o ninja trabalha o chakra 

dentro de si e manifesta seu efeito sobre seu corpo ou sobre o corpo do adversário. A técnica 

do ninjutsu se dá a partir da mobilização do chakra (o que envolve o espírito e o corpo), sendo 

que cada ninjutsu é obtido por um selo (gesto com as mãos).  

No enredo desse mangá, a filiação a um determinado clã ̃ (do qual as personagens 

herdam habilidades ninjas específicas) não necessariamente habilita o iniciado a executar uma 

determinada técnica (jutsu), uma vez que as habilidades de cada ninja encontram-se 

condicionadas à sua dedicação aos treinamentos e à aquisição do autocontrole.  

O mangá Naruto, enquanto literatura iniciática, consiste em uma vivência simbólica 

que permite ao público jovem leitor o acesso a importantes elementos para a formação do ego, 

uma vez que as crianças muitas vezes retiram das HQs explicações míticas, de fundo 

arquetípico e, a partir delas, atribuem sentido às suas práticas cotidianas.  

O mangá evidencia, por meio de suas ilustrações autoexplicativas, que os alunos do 

mestre Kakashi devem trilhar seu caminho e buscar a própria superação. Com efeito, vê-se 

que ao descartar obras iniciáticas que, a exemplo do mangá Naruto, cumprem a função de 

orientação psíquica da criança e do adolescente, a educação escolar - profundamente marcada 

pela iconografia do regime diurno - perde a oportunidade de entrar em contato com questões 

                                                 
14 Observe-se a relação que se estabelece entre o princípio filosófico do “dô”, o caminho iluminado, e a relação 
puer-senex, que a narrativa do mangá Naruto busca valorizar. Segundo Fernando Carlos Chamas (2006, p. 22), o 
budismo ensina que todos os dias do mundo eram profanos e que o caminho para a iluminação conduziria para 
uma região espiritual de sublime beleza. Esse “dô” (caminho para a iluminação) poderia ser a própria arte, 
prenunciando a beleza de um mundo após a morte, o mundo de Buda. Mas o “dô” precisa ser ensinado. Nesse 
sentido, as artes marciais japonesas são apresentadas pelo autor como uma forma estética que sintetiza a 
trajetória imitação-rompimento-transcendência. Esse conceito se refere à noção mais popularizada de “o 
discípulo superou o mestre”. 
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que dizem respeito à forma como os estudantes elaboram suas experiências, entre elas a 

relação com suas aprendizagens e com seus mestres.  

 

A terceira prova iniciática de Naruto: viagem ao país das ondas 

Na terceira prova, intitulada “Uma missão perigosa: uma aventura no País das Ondas”, 

a equipe sete realiza sua primeira missão, mas Naruto está muito irritado, pois acha que essas 

missões são todas bobas. O Terceiro Hokage e Iruka explicam a ele o propósito dessas 

missões, mas ele não se convence e quer um desafio, então o Hokage decide dar uma missão 

de grau C à equipe: escoltar Tazuna, o velho construtor, em uma viagem de canoa para o País 

das Ondas, com o intuito de garantir a reconstrução da ponte destruída por Gateau, um 

magnata vilão que quer oprimir os moradores do lugar.  

Entendemos que a terceira prova de Naruto e sua equipe corresponde à descida ou 

busca perigosa da regeneração do povo do País das Ondas, pois esta viagem para além dos 

limites da Vila da Folha, expondo-os a um grande perigo de morte, na qual seus títulos de 

ninja são postos à prova.  

Segundo Campbell (ibid.,p.91) no momento em que o herói se encontra preparado, 

este enfrenta a passagem pelo primeiro limiar, além do qual encontram-se as trevas, o 

desconhecido, o perigo. Segundo Campbell (Ibid., p. 85):  

 
A aventura é sempre, e em todos os lugares, uma passagem pelo véu que 
separa o conhecido do desconhecido; as forças que vigiam no limiar são 
perigosas e lidar com elas envolve riscos; e, no entanto, todos os que tenham 
competência e coragem verão o perigo desaparecer.  
 

Tendo cruzado o primeiro limiar, o herói irá caminhar por uma paisagem onírica e 

terrificante. Segundo Campbell (Ibid., p. 91) que: 

 
A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma 
esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, do 
ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do 
limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu.  
 

Cruzar o limiar implica, então, ainda que temporariamente, uma morte simbólica do 

herói em relação ao seu mundo cotidiano. Encontra-se, nessa etapa do regresso ao útero, certo 

perigo. O herói vai para o vento devorador, para, então, renascer. Segundo Campbell (Ibid. p 

100), essa etapa implica uma série de provas (desafios, situações-limite), devidamente 

auxiliado por conselhos, amuletos, agentes secretos etc. Nessa jornada, predominam os mitos 
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que destacam um herói devorado por um monstro marinho e sua saída vitoriosa do ventre do 

animal devorador. Trata-se do jogo no qual o herói pode ora engolir (recipiente), ora ser 

engolido (conteúdo) pelo animal gigone.  

 
Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve deixar de lado o 
orgulho, a virtude, a beleza e a vida e inclinar-se ou submeter-se aos 
desígnios do absolutamente intolerável. Então, descobre que ele e seu oposto 
são, não de espécies diferentes, mas de uma mesma carne. (Ibid., p. 110).  

 
No caminho ao País das Ondas, o grupo é atacado por um shinobi chamado Momochi 

Zabuza, um ninja individualista, que persegue seus próprios objetivos e não os do coletivo. 

Trata-se de um desertor do País das Ondas, que é mestre de Haku, um garoto órfão 

mascarado.  

O ponto alto da trama ocorre quando o mestre Kakashi é detido na prisão de água e a 

Equipe Sete precisa enfrentar sozinha um assassino jounin de elite, que tem sua identidade 

ocultada por uma máscara.  

Com muito medo do fracasso ou de possíveis mortes, Naruto acaba se lembrando do 

juramento de nunca fraquejar (momento no qual realizou um corte na mão com a hakuni, 

marcando no próprio corpo sua promessa) e, juntamente com Sasuke, bola um plano para 

deter o jutsu do vilão Zabuza e libertar seu sensei. Naruto e Sasuke trabalham em conjunto e 

conseguem libertar Kakashi da prisão de água de Zabuza. Lutam contra Haku, mas este 

demonstra superioridade ao atingir Sasuke letalmente com agulhas, quando este tenta salvar 

seu amigo Naruto. Esse, movido por um ódio intenso, pois acredita que Sasuke está morto, 

quase libera o chakra da kyuubi selada em seu umbigo, mas consegue buscar o equilíbrio e 

derrotar o vilão.  

Ao final, vê-se ainda uma batalha épica, que ocorre sobre a ponte, entre os moradores 

do País das Ondas, inspirados e liderados por Naruto e sua equipe contra os ninjas de Gateau. 

Com a vitória sobre o exército de Gateau, a paz é finalmente restituída no País das Ondas e 

Naruto é aclamado como um verdadeiro herói mediador.  

O episódio da viagem ao País das Ondas destaca o aspecto perigoso dessa etapa 

iniciática do herói, pois representa a descida ao mundo obscuro. Naruto e seus amigos estão 

em terras estranhas e lutam pela própria vida contra seus oponentes em um cenário hostil e de 

visibilidade zero. Ao mesmo tempo, a superação dos desafios é possível quando as 

personagens da Equipe Sete conseguem manter o equilíbrio entre as energias da alma e do 

corpo, superando assim a superioridade e experiência de seus opositores e os próprios limites 
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da visão, impossibilitada ora pela neblina, ora pelo jogo de espelhos criado pelo oponente. 

Lançando mão dos ensinamentos do mestre Kakashi, mesmo em condições adversas, Sasuke 

aciona pela primeira vez o sharingan e Naruto consegue, mesmo sob intenso ódio e frustração, 

controlar a raposa selada em seu umbigo.  

Eliade (1996; 1986), Vierne (2000) e Campbell (1993) concordam que a prova 

iniciática da descida constitui-se em uma etapa particularmente perigosa, pois simboliza o 

momento central de toda iniciação, a saber: a morte do neófito e seu regresso ao mundo dos 

vivos.  

Trata-se de um momento da jornada do herói no qual este cruza os limiares para um 

outro mundo por meio de uma morte iniciática (que significa o fim de sua infância, do estágio 

da ignorância e condição profana) e de um renascimento (etapa na qual o herói apresenta um 

novo status ontológico, pois a vida agora é qualitativamente diferente, pois “regenerada”). A 

morte iniciática do herói também representa o movimento cíclico mítico que tem por objetivo 

a eufemização e “regeneração” do tempo (DURAND, 2002). Consiste, pois, na repetição 

ritual da fundação do Cosmos (regeneração da sociedade), que é precedida por uma regressão 

simbólica ao “Caos”, pois, segundo Eliade (1986, p. 13), “para que se possa ser novamente 

criado, o velho mundo há de ser previamente aniquilado”.  

Naruto precisa resgatar um tempo perdido do País das Ondas por meio de sua própria 

transmutação. Como todas as crianças leitoras do mangá, Naruto necessita realizar sua 

jornada com sucesso, superar limites, libertar-se do ogro (o que no caso desse herói significa 

dominar a raposa selada no umbigo, o feminino teriomórfico) e, assim, superar sua infância. 

Por isso, a prova do herói Naruto no País das Ondas envolve uma série de simbologias que 

remetem a um intenso perigo que antecede o cruzamento dos limiares: é por isso que o selo da 

kitsune quase se rompe, o que pode ser observado na representação da personagem que, neste 

momento, apresenta unhas e dentes afiados de raposa e tem todas as suas feridas regeneradas.  

Após assistir à “morte” de Sasuke (quando o amigo tentou salvá-lo), Naruto – que 

praticamente havia sido derrotado por Haku – consegue se controlar e libera apenas uma 

pequena parte do chakra da kyuubi, o que o possibilita derrotar o vilão. Assim, ao unir os 

ensinamentos do mestre Kakashi (os ensinamentos sobre a equilibração entre o Yin e Yang), o 

herói consegue controlar a metade da kyuubi em si, de modo que sua transformação não 

irrompa de forma descontrolada, mas, uma vez orientada, seja revertida em potência.  

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 937 

Ao final da primeira temporada do mangá Naruto, temos a conclusão do ciclo da 

infância: ao longo da viagem para o País das Ondas o leitor acompanha passo a passo seu 

crescimento e amadurecimento. Esse processo revela sua condição heroica ao atingir o 

equilíbrio necessário não só́ à sua própria transformação, mas também do mundo ao seu redor. 

Assim, Naruto supera a fase de iniciação, quando aprendeu com os mestres Iruka e Kakashi 

habilidades que o ajudam a manter seu chakra em equilíbrio, o que lhe permite um 

conhecimento único sobre seus poderes próprios e o acesso ao poder mágico da raposa.  

 

Conclusão 

O ciclo de Naruto é análogo aos ritos de passagem ou à chegada da idade da 

separação, iniciação e retorno de herói descrito por Joseph Campbell em O Herói de Mil 

Faces. O que se pode notar porque a última batalha foi vencida e o País das Ondas foi salvo e 

o caos foi evitado, Naruto e os amigos da Equipe Sete retornam então à vida de estudante, 

cujo objetivo é a preparação para a próxima jornada15. 

Conclui-se que a análise do mangá Naruto lança luz sobre a diferença de foco 

narrativo observada nas HQs ocidentais (que despendem a maior parte de seu tempo narrativo 

na fase de retorno da viagem do herói) e no mangá Naruto (que passa a maior parte do seu 

tempo narrativo na fase de início de jornada do herói). Esse parece ser um ponto essencial em 

nossa pesquisa, pois revela a relação de identificação entre as crianças leitoras e a 

personagem: ambas são estudantes, situam-se em uma condição liminar que antecede a fase 

“adulta”; ambas se encontram em um período de constituição do ego, de afirmação diante da 

sociedade, da busca aprendizagem, de superação de desafios, ou seja, ainda estão no 

desenvolvimento de sua jornada.  

Sustentamos que a centralidade da fase de iniciação na jornada do herói do mangá 

Naruto possibilita que este forneça aos leitores, ao contrário da HQ americana, uma riqueza 

maior de símbolos, de fundo arquetípico, necessária para que crianças e jovens exorcizem a 

infância e o ogro para, então, realizarem a “(...) passagem necessária para a vida adulta”. 

(CAMBPELL, 1993, p.22).  

                                                 
15 A fase de retorno não é explorada no mangá, pois nos episódios seguintes os estudantes já́ se preparam para a 
próxima prova genin. Na segunda temporada, que se dá a partir do episódio 34, estudantes genins de diferentes 
vilas visitam a Vila da Folha com a finalidade de se submeterem a um exame de seleção e obterem o título de 
chaunin, ninja avançado como Iruka. 
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Assim, até o presente momento, o exercício hermenêutico-simbólico evidencia que o 

mangá Naruto consiste em um tipo de literatura que permanece impregnada de símbolos, 

figuras e temas religioso. Com efeito, a atividade imaginária e a experiência onírica 

proporcionada pelo enredo “(...) cumpre uma função essencial na economia da psique do 

leitor” (ELIADE, 1986, p. 210 e 211).  

Isso se explica porque o enredo de Naruto, por apresentar um cenário iniciático, trata 

de uma experiência existencial constitutiva da condição humana. Nesse sentido, podemos 

afirmar que a figura heroica de Naruto, ao buscar sua transmutação e redenção do mundo, 

corrobora a atualização de esquemas arcaicos de iniciação na sociedade contemporânea.  

Naruto consiste, pois, em um exemplo de como, por meio de um gênero literário de massa, e 

sob a aparência de aventuras cotidianas, os esquemas iniciáticos se apresentam ao homem 

contemporâneo. Lembramos, com Eliade (1986, p. 219 e 220), que este busca satisfazer suas 

necessidades religiosas inibidas ou insuficientemente satisfeitas, por meio da leitura de certos 

livros que contém figuras mitológicas camufladas em personagens contemporâneos. Nas 

palavras do autor (Ibid., p. 219): “(...) Os temas iniciáticos permanecem no inconsciente do 

homem moderno. Isto é confirmado pelo simbolismo iniciático de certas criações artísticas, 

poesias, romances, esculturas, cinema moderno -, mas também pela sua ressonância no 

público. Tal adesão massiva e espontânea demonstra, em nossa perspectiva, que na 

profundidade de seu ser o homem moderno é sensível aos esquemas ou mensagens 

‘iniciáticas’ (...)”. (tradução minha).  

O mito aqui, mesmo distante das versões canônicas dos mitos tradicionais japoneses, 

dada à ausência de mitemas e da pregnância simbólica, busca retomar o tempo perdido, “a 

idade de ouro” representada pelo domínio do shinobi quarto Hokage (pai de Naruto que lutou 

para instaurar uma Vila pacifista). O tema da narrativa é a busca pela reconciliação com um 

tempo eufemizado e com a morte, que no enredo é traduzida pelo reencontro de Naruto com a 

sua própria história, bem como o da Vila da Folha com uma época gloriosa.  

O mangá Naruto converge para um amplo grupo de narrativas que constituem versões 

de histórias tradicionais japonesas. A pobreza de sua “estrutura mítica” (ausência de 

mitemas16 e conteúdos simbólicos) não nos permite avançar na análise propriamente 

                                                 
16 Durand (2002) utiliza o termo mitema como a menor unidade com sentido que compõe um mito. 
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mitocrítica17 da narrativa canônica, capaz de nos revelar a questão ontológica por detrás da 

disputa entre homens e raposas.  

De forma lúdica, por meio da narrativa da história, no mangá Naruto os enredos 

iniciáticos se apresentam à experiência infantil e são “vividos” simbolicamente por elas. Essa 

ideia vai ao encontro das seguintes palavras de Mircea Eliade (2006, p. 174): “Começamos 

hoje a compreender que o que se denomina ‘iniciação’ coexiste com a condição humana, que 

toda existência é composta de uma série ininterrupta de “provas”, “mortes” e “ressurreições”, 

sejam quais forem os termos de que se serve a linguagem moderna para traduzir essas 

experiências (originalmente religiosas).”. 

Muitos dos episódios da saga de Naruto são, efetivamente, provas iniciáticas18 que o 

impelem a superar um estado psíquico infantil inicial: assim, sua imersão ritual no mar, prova 

equivalente a uma viagem e, precisamente o palácio submarino; assim também o 

adentramento de Naruto no labirinto e seu combate com o monstro que traz dentro de si 

mesmo, tema exemplar das iniciações heroicas (ELIADE, 1986, p. 185).  

Ao final desta investigação, não nos resta dúvida de que o imaginário infantil pode 

encontrar no mangá Naruto uma importante referência, uma vez que esta HQ constitui-se em 

uma literatura iniciática que fornece símbolos necessários para que o psiquismo infantil 

avance, opondo-se às imagens da infância e impulsionando a passagem necessária para a vida 

adulta. 

 

REFERÊNCIAS 

BOUISSOU, Jean-Marie. Manga: A Historical Overview. In.: JOHSON-WOODS, Toni. 
Manga: Na Anthology of Global and Cultural Perspectives. New York, NY: Continuum 
International Publishing Group; 2010.  
______ L’Apocalypse japonaise expliquée à l’Occident, avril 2011. http://www.monde- 
diplomatique. fr/2011/04/BOUISSOU/20356. Acessado em 02/12/2013.  
 

                                                 
17 A metodologia de Gilbert Durand compreende a mitocrítica e a mitanálise. A primeira direcionada à análise de 
textos literários; a segunda direcionada para detectar os mitos diretores dominantes em dada época histórico-
social. Com efeito, é possível afirmar que a mitocrítica e a mitanálise se complementam (TEIXEIRA; 2011). 
18 Na HQ “Naruto Shippuuden” - segunda jornada do mangá, que não integra o recorte desta pesquisa -, por 
exemplo, trata-se das missões que Naruto e seus colegas devem cumprir antes de passarem para o segundo nível 
ninja, o nível chunnin. O teste chunnin possui três etapas, sendo a primeira a prova escrita cujo objetivo não é 
acertar todas as perguntas, mas demonstrar habilidade nos métodos shinobis e “colar” sem ser percebido. A 
segunda etapa é sobreviver por cinco dias na floresta da morte, e nesse meio tempo coletar os pergaminhos do 
céu e da terra, condição para o ingresso na terceira etapa, quando os estudantes lutam entre si e são avaliados 
pelo conselho das vilas participantes.  
 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 940 

CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. São Paulo: Palas Athena; 1990. 
______ As máscaras de deus: mitologia primitiva. São Paulo: Palas Athena; 1992.  
______O Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix; 1993. 
______ O despertar do Herói Interior. São Paulo: Pensamento; 1998.  
 
CHAMAS, Fernando Carlos. A escultura budista japonesa até o período Fujiwara (552 -
1185): a arte da iluminação. Dissertação (Mestrado em Língua, Literatura e Cultura 
Japonesa) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2006.  
 
DUBORGEL, Bruno. Imaginário e Pedagogia. Lisboa: Instituto Piaget: 1995.  
 
DURAND, Gilbert. Mito, Símbolo e Mitodologia. Lisboa, Editorial Presença; 1982.  
______ La civilisation de l’image et l’enfant. Encontro do centro de pesquisa sobre o 
imaginário. (mimeo) 23–27 jun. 1985.  
______A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix, 1988.  
______Figures Mythiques et visages de l’ouvre: a la mythocritique à la mythanalyse. 
Paris. Dunod; 1992.  
______ Campos do Imaginário. Lisboa: Instituto Piaget; 1996.  
______ L’Imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image. Paris: Hatier, 
1994. Tradução: Prof. Dr. José Carlos de Paula Carvalho, Colaboração: Profa. Isolda Paiva 
Carvalho, Revisão técnica: Prof. Dr. Marcos FERREIRA SANTOS. (para fins exclusivamente 
didáticos e de circulação interna ao CICE elab_arte / fe– usp). Acessado em: 28 de março de 
2002.  
______ As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral. 
São Paulo: Martins Fontes; 2002.  
______ Ciência do homem e tradição: o novo espírito antropológico. São Paulo, Triom; 
2008.  
 
DRUMMOND-MATHEUS, Angela. What Boys Will Be: A Study of Shonen Manga. In.: 
JOHSON-WOODS, Toni. Manga: Na Anthology of Global and Cultural 
Perspectives.Continuum International Publishing Group. New York,NY.2010.  
 
ELIADE, Mircea. Iniciaciones Místicas. Madrid: Taurus Ediciones; 1986.  
_______O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes; 1996.  
_______ Mito e realidade. São Paulo: Martins Fontes; 2006. 
 
FONSECA, Joaquim da. Caricatura: a imagem gráfica do humor. Porto Alegre: Artes e 
Ofícios; 1999.  
 
FREITAS, L.V. ou VILLARES DE FREITAS, L. O Arquétipo do mestre–aprendiz.  
considerações sobre a vivência. São Paulo: Junguiana, n. 8; p. 72-99; 1990.  
 
FURUYAMA, Gustavo. Mangá e a transmissão de cultura: o exemplo de Rurouni 
Kenshin. Dissertação de mestrado. FFLCH USP. São Paulo, 2008.  
 
GAUMER, Patrick. La BD: Guide Totem. Paris: Larousse; 2002.  
 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 941 

GONCOURT, Edmond de. Hokusai. New York, USA: Parkstone Press International;2009.  
 
GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad 
Editora do Brasil; 2006.  
 
ITO, Kinko.Growing up Japanese Reading Manga. International Journal of Comic Art, 
Drexell Hill, v.6, n.1, p.392-401, 2004.  
 
JOHSON-WOODS, Toni (org.). Manga: Na Anthology of Global and Cultural 
Perspectives. Continuum International Publishing Group. New York, NY; 2010.  
 
LÉVI–STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 
1973.  
______ A origem dos modos à mesa (Mitológicas v.3). São Paulo: Cosac & Naif; 2006.  
LUYTEN, Sonia Maria Bibe. Mangá, o poder dos quadrinhos japoneses. São Paulo: Hedra. 
2a edição; 2000.  
______ Guia da cultura japonesa. JBC. São Paulo: Fundação Japão; 2004.  
PORTO, Maria do Rosário Silveira. Complexidade Social e Cultura Escolar. Cadernos de 
Educação. Cuiabá́. UNIC, vol. 0, n.1; 1997.  
TEIXEIRA, Maria Cecília S. & ARAÚJO, Alberto Filipe. Gilbert Durand: Imaginário e 
Educação. Niterói: Intertexto; 2011. 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 942 

 
 

A religação dos saberes no rio do imaginário e da imaginação simbólica1 
 

The reconnection of knowledges on the imaginary’s river and the symbolic imagination 
 

La reliaison des savoirs dans le fleuve de l’imaginaire et de l’imagination symbolique 
 
 

Profa. Dra. Ana Laudelina Ferreira GOMES2 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil 

 

 

Resumo 

Nosso objetivo é apresentar alguns fundamentos da proposta de religação dos saberes de 

Edgar Morin para a reforma do pensamento e relacioná-la a concepções de imaginário e 

imaginação simbólica presentes na obra do filósofo da imaginação Gaston Bachelard, 

principalmente aquelas sinalizadas por um de seus principais estudiosos da atualidade, o 

filósofo Jean-Jacques Wunenburger. Com isso, pretendemos mostrar como algumas ideias 

desses dois filósofos colaboram com a proposta de Morin. 

Palavras-chave: religação dos saberes; imaginário; imaginação simbólica. 

 

Abstract 

Our goal is to present some fundamentals of Edgar Morin’s proposal reconnection of 

knowledges for the reform of thought and relate it to imaginary conceptions and symbolic 

imagination present in the work of the philosopher of imagination Gaston Bachelard, 

especially those flagged by one of its leading scholars of our time, the philosopher Jean-

Jacques Wunenburger. Therewith, we intend to show how some ideas of these two 

philosophers collaborate with the Morin’s proposition. 

Keywords: reconnection of knowledges; imaginary; symbolic imagination. 

 
 

                                                 
1 Essa comunicação se relaciona a outros trabalhos onde venho discutindo a religação dos saberes através do 
imaginário artístico e cultural bem como a necessidade de uma educação por imagens, tais como: GOMES 
(2013, 2015a, 2015b).  
2 analaudelina@uol.com.br 
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1. Introdução 

 

Para discutir a necessidade de religação dos saberes, Edgar Morin (2005) nos apresenta a 

problemática na qual está envolvida a questão, cuja explicitação é indispensável para 

compreender sua proposta. Ele nos fala de uma dupla teoria da cultura onde figuram duas 

linguagens, dois estados do espírito, a prosaica e a poética, cuja disjunção pelo paradigma 

cartesiano operou significativos danos para a compreensão do Antropos em sua integralidade, 

sujeito de razão e de imaginação. A proposta de religação dos saberes é justamente uma 

estratégia para realizar a rejunção dos saberes que foram cindidos e postos em oposição, 

saberes da cultura científica (saberes científicos) e saberes da cultura humanística (filosofia, 

artes, literatura, história, mito etc.). 

A obra de Gaston Bachelard estaria mostrando a complexidade desse homem cindido 

em duas esferas de representação opostas, o conceito e a imagem. O interesse de Bachelard 

não seria puramente estético, mas buscaria ensinar o dinamismo das imagens por melhor viver 

confiando que a imaginação é portadora de uma energia moral, de um querer viver que 

permite o devir verdadeiramente humano (WUNENBURGER, 2012). Daí o imaginário e a 

imaginação surgem como instâncias específicas da constituição. Por isso, deve buscar 

compreender o imaginário em sua dimensão simbólica, através da imaginação simbólica que 

permite com que múltiplos significados ressoem sem reduzir-se a nenhum deles isoladamente 

(WUNENBURGER, 2007; WUNENBURGER & ARAÚJO, 2006). 

Assim, as imagens capazes de nos suscitar o estado poético não podem ser reduzidas à 

mera ilustração de conceitos e teorias já que, para Gaston Bachelard, as imagens não devem 

ser tomadas numa perspectiva mimética/reprodutora, pois  são criadoras de novas realidades, 

são instauradoras de inventividades (BACHELARD, 1988; 1990; 1996).  Para Wunenburger, 

o devaneio poético bachelardiano opera a imaginação simbolizante, sendo a imagem 

simbólica dotada de uma informação imanente, que não se reduz ao empírico, os conteúdos 

evocados desdobram-se em sentido figurado.  Ela é pensada como signo denotativo, pois ativa 

a consciência de associações e de significações novas, ultrapassando o sentido literal próprio 

dos referentes empíricos (WUNENBURGER, 2002).   

Retomando a proposta de religação dos saberes, Morin propõe fazer comunicar 

dialogicamente as imagens e as ideias através das expressões do imaginário artístico e 

literário, pelo romance, dramaturgia, cinema, poesia etc. Numa linha de raciocínio parecida, 
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para Wunenburger (2003) ao invés de exaltar os poderes da razão ilustrados nas produções 

científicas marginalizando a imaginação e colocando o imaginário num papel negativo de 

obstáculo, é preciso parar de antagonizar imaginário e racionalidade, pois são esferas 

psíquicas não antagônicas, ao contrário do que nos fez crer a concepção de racionalidade da 

ciência clássica. Por isso tudo, o filósofo acredita que “é preciso que atualizemos nossa 

concepção de racionalidade incorporando uma ‘racionalidade aberta e complexa’, cujos 

processos se assemelham de forma paradoxal às leis e às obras do imaginário religioso ou 

poético” (p. 265). E, continua o filósofo, na esteira de Gilbert Durand,  não faz sentido 

continuar opondo lógica científica e lógica simbólica, pois  a proximidade entre elas se daria 

enquanto uma “lógica geral do espírito” (WUNENBURGER, 2003, p. 281), tal como 

podemos conceber em Gaston Bachelard uma teoria da criatividade geral do espírito 

(WUNENBURGER, 2005).  

 Em face dessas ideias, vemos que Gaston Bachelard e Jean-Jacques Wunenburger nos 

ajudam a fundamentar a proposta de religação dos saberes de Edgar Morin. É o que 

intencionamos demonstrar nesse artigo. 

 

2. O problema da disjunção das duas culturas e do antropos 

 

Na proposição da necessidade da religação de saberes para a reforma do pensamento e 

da educação com vistas a um pensamento complexo, Edgar Morin nos fala de duas linguagens 

da cultura, dois estados do espírito, dois modos de habitar a terra, um prosaico, outro poético. 

No modo prosaico, agimos de forma predominantemente “racional, empírica, prática, técnica” 

o que “tende a precisar, denotar, definir”, esse modo “apoia-se sobre a lógica e ensaia 

objetivar o que ela mesma expressa” (MORIN, 2005, p. 35). No estado poético, agimos de 

forma “simbólica, mítica, mágica”, esta forma “utiliza mais a conotação, a analogia, a 

metáfora [...] e ensaia traduzir a verdade da subjetividade” (MORIN, 2005, p. 35). 

Apesar de nossa condição humana dupla – ao mesmo tempo prosaica e poética, mítica-

simbólica e lógico-racional – ao longo da vida aprendemos que somos somente racionais. Mas 

somos homo complexus – e um dos entrelaçamentos do complexo é nossa sapiência (homo 

sapiens) e nossa demência (homo demens) (CARVALHO, s/d).  Ambas correspondem, 

respectivamente, aos estados prosaico e poético do Antropos. 
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O processo de racionalização da sociedade técnico-científica contemporânea estaria 

centrado na separação/disjunção entre esses dois estados, tendo como consequência a 

dissociação completa entre cultura científica e cultura humanística. O estado poético ficando 

relegado a segundo plano, e o poético restrito a uma mera expressão literária. A rejunção ou 

religação das duas culturas e dos dois estados seria um dos grandes desafios da 

contemporaneidade para realizar uma reforma do pensamento capaz de nos fazer reaprender a 

pensar religando o que foi separado pelo paradigma cartesiano. Entre outras coisas, essa 

reforma se faz pelo rompimento com a separação entre os saberes humanísticos (artes, 

filosofia, literatura etc.) e científicos, o que nos tornaria verdadeiramente bio-antropo-sociais, 

já que “o homem é uma emergência da história da vida terrestre” e que, por isso mesmo, não 

pode ser concebido de forma disjunta, nem pensado de modo redutor, afinal “sem animalidade 

não há humanidade” (MORIN, 2005, p. 40). É preciso que aceitemos nossa dupla condição de 

natural e supranatural, entendendo que nessa imbricação mútua o homem “distingue-se pela 

cultura, pensamento e consciência” (MORIN, 2005, p. 40). 

 A proposta de religação dos saberes de Edgar Morin se dá por dialogia, que é um dos 

três operadores cognitivos (aquilo que põe em movimento) do pensamento complexo3. Diz 

respeito ao processo de juntar coisas, entrelaçar coisas, aparentemente separadas 

(CARVALHO, s/d; MORIN, 2009). Nesse trabalho estamos interessados especialmente na 

dialogia entre ciência e imaginário, entre ideias e imagens. 

Morin (2005) nos lembra que “as ideias não são apenas meios de comunicação com o 

real, elas podem tornar-se meios de ocultação. [...] os homens não matam apenas à sombra de 

suas paixões, mas também à luz de suas racionalizações” (p. 54). É preciso dialogizar as 

imagens e as ideias através das expressões do imaginário artístico e literário, pelo romance, 

dramaturgia, cinema, poesia etc., pois,  

 

É no romance, no teatro, no filme, que percebemos que Homo sapiens 
é indissoluvelmente, Homo demens. É no romance, no filme, no poema, que 
a existência revela sua miséria e sua grandeza trágica, como risco do 
fracasso, de erro, de loucura. É na morte de nossos heróis que temos nossas 
próprias experiências de morte. É, pois, na literatura que o ensino sobre a 
condição humana pode adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada 
um sobre sua própria vida (MORIN, 2005, p. 49). 
 

                                                 
3 Os outros dois operadores cognitivos da complexidade são: a recursividade, onde a causa produz o efeito que 
produz a causa) e o holograma, onde não se dissocia o todo da parte e vice-versa.  
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O problema é que, como diz Jean-Jacques Wunenburger (2003), a história da ciência 

moderna tende a exaltar os poderes da razão vendo-os ilustrados nas produções científicas, 

marginalizando a imaginação e colocando o imaginário num papel negativo de obstáculo, o 

que acabou por antagonizar imaginário e racionalidade, mas o filósofo questiona: será que 

estas duas esferas psíquicas são de fato antagônicas? 

 Wunenburger (2003) nos assegura que “a inteligentibilidade do mundo não é sem 

dúvida alguma redutível a uma pura actividade de conceptualização abstrata [... e as 

representações científicas] não rompem fundamentalmente com as estruturas intelectuais 

profundas, cujas imagens são as primeiras manifestações” (p. 265). E, ao contrário do que nos 

fez crer a concepção de racionalidade da ciência clássica, hoje sabemos que a “prática 

cognitiva das ciências não pode prescindir nem de imagens, nem de imaginação [... pois] as 

imagens intervém a cada etapa do itinerário científico, demonstram fatos, jogos de hipóteses, 

modelações e interpretações, e finalmente difusão dos resultados da pesquisa” (p. 266).  O que 

leva a uma mudança de compreensão sobre a relação entre imaginário e ciência: 

 

A imagem serve para criar um espaço de percepção e, portanto, para 
tornar, no sentido estrito, um objeto visível, mas igualmente para melhorar 
as prestações do olhar. O homem de ciência só vê se as coisas estiverem 
dispostas de forma a serem vistas. A visibilidade do mundo, para a ciência, 
está então ligada a um artifício, que pode consistir num dispositivo de 
visualização e na inscrição do que é visto sob a forma de imagem analógica 
(desenho, esquema, fotografia etc.) (WUNENBURGER, 2003, p. 267).   

 
As ciências progrediram muitas vezes através da invenção de 

diferentes dispositivos de representação visual, esboços, esquemas, grafos, 
tabelas matriciais, diagramas, onde o espaço visível vem estruturar o saber e 
preparar hipóteses e conclusões (WUNENBURGER, 2003, p. 268). 
 

 Por um lado, tanto para a invenção de hipóteses quanto para a modelização dos dados 

o processo científico se vale de uma imaginação racional que utiliza metáforas e paradigmas. 

Por isso tudo, é preciso que atualizemos nossa concepção de racionalidade advinda da ciência 

clássica (moderna) incorporando uma “racionalidade aberta e complexa, cujos processos se 

assemelham de forma paradoxal às leis e às obras do imaginário religioso ou poético”, diz 

Wunenburger (2003, p. 265).  

Desse modo, não faz sentido continuar opondo lógica científica e lógica simbólica, 

assevera o filósofo, lembrando que para Gilbert Durand a proximidade entre elas se daria 

enquanto uma “lógica geral do espírito”. Para além da utilização das metáforas, as ciências 
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contemporâneas se abriram a uma reorganização da racionalidade científica incluindo modos 

de pensamento e lógicas antes considerados não científicas.  Nessa nova configuração, 

imaginário e racionalidade não seriam mais antinômicos (WUNENBURGER, 2003). 

 
 

3. Imaginário, imaginação simbólica e racionalidade científica 
 
 
Alguns movimentos artísticos e filosóficos foram fundamentais para a ressurgência 

histórica das imagens na modernidade, diz Gilbert Durand (1995)4. Retomando a distinção de 

Coleridge entre imaginação ativa e imaginação passiva, alguns estudiosos trouxeram 

contribuições decisivas, mostrando o papel central e constitutivo da imaginação ativa para o 

pensamento e na individualidade humana, como Ernst Cassirer, C. G. Jung e Gaston 

Bachelard: “[...] com Jung e Bachelard, o estatuto do imaginário se estabelece firmemente na 

reflexão contemporânea: a imaginação retoma um lugar central” (DURAND, 1995, p. 38).  

Na avaliação de Wunenburger (2003), o filósofo Gaston Bachelard é um dos pioneiros 

de um racionalismo aberto que “ao tomar nota das mudanças da nova ciência, entrelaça 

racionalidade e imaginário”, principalmente em sua epistemologia a partir da obra “A 

filosofia do não” (1940), a qual entende não pode ser reduzida ao dualismo da primeira fase 

bachelardiana (p. 279). Para o autor, seria Gilbert Durand quem nos faria entender melhor a 

complementaridade entre razão e imaginação no processo de conhecimento, onde a razão não 

poderia mais ser pensada de modo autônomo, como possuindo leis próprias, “mas antes seria 

um modo de representação, que traduz abstratamente aquilo que a imaginação conjuga de 

acordo com representações afetivo-simbólicas” (p.279). 

Assim, mais do que ferramentas para “traduzir” conceitos e teorias, as imagens são 

instrumentos de sensibilização estética do mundo e de seus criadores/leitores, sendo capazes 

de promover mudanças e reorganizações de comportamentos individuais e coletivos 

(WUNENBURGER, 2003), com ela os sujeitos são capazes de se reinventarem. 

Para Wunenburger (2002), a imagem seria a primeira forma de trazer-nos, através da 

percepção, o mundo sensível, concreto, sendo que Bachelard e Kant mostrariam a importância 

da imaginação no coração da percepção. A imagem diria respeito ao reconstituir do real no 

plano fenomenal – tal qual ela se apresenta a nós –, de formarmos uma representação do real. 

                                                 
4 Entre estes movimentos, encontrar-se-iam o romantismo, o pré-romantismo, o pensamento iluminista, o 
surrealismo e as hermenêuticas contemporâneas (DURAND, 1995).  
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Mesmo que informada por imagens a priori, a imagem perceptiva visa o real, o que obriga 

adaptar o estado subjetivo ao estado objetivo. O devaneio poético de que nos fala Gaston 

Bachelard não seria redutível a um jogo de imagens como signos do real. Ele daria às imagens 

uma capacidade de ampliação de significações, tanto em sua face visual como verbal, nele 

operando o que Kant chamaria por imaginação simbolizante (WUNENBURGER, 2002). 

Por sua vez, continua Wunenburger (2002), a imagem simbólica seria dotada de uma 

informação imanente – ao domínio da experiência possível, ao concreto – que não se reduz ao 

empírico, pois os conteúdos que evoca desdobram-se no interior da imagem e vem 

encarnar/figurar/sensibilizar uma idealidade. Assim a imagem seria signo denotativo ativando 

a consciência de associações e de significações novas, ultrapassando o sentido literal dos 

referentes empíricos. A imagem simbólica teria um sentido profundo não podendo ser 

reduzida aos conteúdos da percepção. Ela produz conteúdos visuais e ideais, embriões de 

sentidos, sendo a simbolização uma atividade criadora do sujeito imaginante que vai além do 

percebido desenvolvendo um sentido figurado. Assim, o que é simbolizado teria sempre uma 

riqueza de excesso permitindo inúmeras explorações.  

Tal como encontramos na obra de Edgar Morin, Wunenburger (2002), no livro “La vie 

des images”, diz buscar um ponto de ancoragem comum ao homem imaginante, a unidade das 

produções do imaginário através de suas variações diferenciadas. Para ele, o homem 

imaginante aparece no cinema, na literatura, na pintura, na escultura, no teatro, na dança, no 

canto, no mito, na religião e também na ciência. Em todos estes processos, estaria presente a 

imaginação do Antropos. No entanto, a filosofia contemporânea herdou uma tradição do 

século XVII (Descartes, Pascal e outros) que encararia a imaginação como atividade de 

produção de ficções que só é legitimada no campo da arte. Mas, assevera Wunenburger 

(2007), as obras da imaginação produzem representações simbólicas em que o sentido 

figurado original ativa pensamentos abertos e complexos, sendo que somente a racionalização 

posterior é que restitui um sentido unívoco.  

A imaginação seria tanto reprodutiva, por reutilizar materiais da experiência 

perceptiva, quanto a responsável por irrigar os processos cognitivos abstratos através de 

esquemas figurativos aos quais a racionalidade recorrer para ordenar a intelecção do real. Nas 

ciências, por exemplo, as imagens mostrariam sua fecundidade heurística intervindo em 

invenções, modelizações e práticas didáticas (WUNENBURGER, 2007). 

Ao mesmo tempo, a imaginação participaria da lógica pragmática e ética dos agentes. 
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O indivíduo elabora sua identidade pessoal, ao longo da vida, através 

de uma conduta narrativa (Ricoeur). Suas escolhas e compromissos éticos 
não se limitam à esfera das obrigações racionais, recorrendo pois a imagens 
do bem e do mal e a fins últimos a atingir (felicidade, beatitude etc). As 
relações entre indivíduo e sociedade são largamente tecidas em 
representações religiosas e em sonhos coletivos (WUNENBURGER, 2007). 

 
 
Em meio a essas reflexões nosso texto, intentamos focar a religação dos saberes entre 

imaginários – o científico e o artístico – que se dá pela recorrência à imagem simbólica uma 

vez que, segundo Wunenburger (2007), o imaginário está sujeito a variações de status de 

imagens. Estas podem oscilar entre dois extremos, ou confusão idolátrica ou iconoclasma, 

sendo que na primeira a distância entre imagem e modelo desaparece, e no segundo essa 

distância é excessiva a ponto da imagem perder sua credibilidade (WUNENBURGER, 2007). 

Qual seria então o caminho intermediário não incorremos em nenhum dos dois extremos?  

Wunenburger (2007) responde:  

 
Toda imagem objetivada, mostrada, publicada, exposta deve conter 

indícios de sua filiação, manter um afastamento e subsistir como imagem. 
Ela deve levar a que acreditemos em sua aparência, fazer com que nos 
liguemos a ela, mas sem nunca fascinar nem iludir demasiado para que 
possamos desprendermo-nos dela e tomar consciência da realidade do jogo.  
 

E onde entra a imagem simbólica? Tanto na confusão idolátrica como no iconoclasma 

o imaginário pode subsumir a superstições e dogmatismos e, para evitar que isso aconteça, o 

imaginário deve favorecer uma aproximação simbólica, um tratamento figurativo.  E é a 

imaginação simbólica que possibilita transpor conteúdos materiais ou psíquicos do imaginário 

a múltiplos significados através de analogias. Tomar o imaginário ao pé da letra negaria a 

imaginação enquanto essa faculdade possibitadora de múltiplas correspondências 

(WUNENBURGER, 2007).  

Por isso, é preciso buscar compreender o imaginário em sua dimensão simbólica 

permitindo que múltiplos significados ressoem. Mas acontecem os desvios, tanto numa 

insuficiência de simbolismo (hipotrofia) como num excesso (hipertrofia). No caso de 

hipotrofia, há uma desimbolização dos materiais imaginativos fazendo perder o sentido de 

analogia, a exemplo teríamos as formas de reificação que desmoronam a função figurativa. 

No caso de hipertrofia, aconteceria uma sobre-interpretação das imagens, dos símbolos e dos 
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mitos, que, no limite, poderiam levar à vertigem de correspondências delirantes 

(WUNENBURGER, 2007). 

Wunenburger diz que o imaginário e a racionalidade têm sido trabalhados 

separadamente e até antagonizados por muito tempo na filosofia, mesmo nas interpretações do 

pensamento de Gaston Bachelard, filósofo que, para ele, na verdade os trabalharia na unidade 

de opostos ou harmonia das divergências. Nesse sentido, para além de uma interpretação 

literal da obra, seria preciso buscar uma unidade profunda e complexa que atravessa as duas 

vias do pensamento bachelardiano, a epistemológica e a poética. Pensá-lo enquanto uma 

filosofia “de dinamismos intelectuais que produzem mudanças, metabolismos, metamorfoses 

e representações, que estão submetidas a rupturas e a revoluções perpétuas, e votam o espírito 

à aventura do novo” e que se expressaria como uma “teoria geral da criatividade do espírito” 

(WUNENBURGER, 2005, p. 39). Nela, Gaston Bachelard mostraria uma “gênese única da 

dinâmica de representações, quer sejam abstratas ou imagéticas [..] caracterizando a vida do 

pensamento [...] cujo traço positivo é a capacidade de por-se em movimento permanente, a 

fim de produzir novidades intelectuais” (p. 46). Sobre isso, explica Wunenburger (2012, p. 

210): “Lá onde a atividade científica constrói um conceito do real pela redução de imagens, a 

atividade poética se engaja, ao contrário, numa ativação de imagens, numa intensificação de 

seu potencial de irrealidade ou mais exatamente de surrealidade”. 

 
4. Conclusões 

 
 
Considerando, o que já dissemos antes com Wunenburger, de que a imaginação e o 

imaginário são instâncias específicas da constituição do Antropos, vemos que a religação 

entre ciências/cultura científica e imaginário/cultura humanística nos possibilitaria melhor 

pensar a condição humana. Morin nos atenta para o fato de que “o estudo da condição humana 

não depende apenas do ponto de vista das ciências humanas [...] nem da reflexão filosófica e 

das descrições literárias. Depende também das ciências naturais renovadas e reunidas. [...] 

Elas nos permitem inserir e situar a condição humana no cosmo, na Terra, na vida” (MORIN, 

2005, p. 25).  Sua crítica é no sentido de que as ciências do homem em sua fragmentação – 

das ciências da natureza, das artes, da literatura, da filosofia – se tornaram o homem tão 

somente sócio-cultural ignorando o mundo físico, químico, o mundo vivo que trazemos 

dentro de nós e que dele fomos separados por nosso pensamento, por nossa consciência, por 

nossa cultura. Situação para a qual o trabalho de religação de saberes é indispensável. Estando 
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ao mesmo tempo “dentro e fora da natureza”, apesar de filhos do cosmo nos tornamos 

estranhos a ele, o que nos leva à necessidade de uma nova cultura científica, que integre 

natureza e cultura.  Sobre isso, diz Morin (2005): 

 

A relação do homem com a natureza não pode ser concebida de forma 
reducionista, nem de forma disjuntiva. A humanidade é uma entidade 
planetária e biosférica. O ser humano, ao mesmo tempo natural e 
supranatural, deve ser pesquisado na natureza viva e física, mas emerge e se 
distingue dela pela cultura, pensamento e consciência.  

 

A religação da cultura científica e cultura humanística através das artes e da literatura 

trata de mostrar que nessas produções “há um pensamento profundo sobre a condição 

humana” (MORIN, 2005, p. 45). Nesse sentido, a cultura das humanidades é uma preparação 

para a vida, uma escola de vida: escola de compreensão humana, escola de emoção estética, 

escola de descoberta de si. Gaston Bachelard e Jean-Jacques Wunenburger são filósofos que 

nos ajudam a entender como, através do imaginário e da imaginação simbólica essa religação 

dos saberes pode, de fato, gerar um pensamento não mutilante, capaz de compreender o 

homem em sua complexidade, natural e cultural. 
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Resumo 
A Performance enquanto expressão artística tem despertado uma atenção cada vez mais 
cuidadosa por parte de pesquisadores e críticos, assim como tem ganhado um relevante 
espaço nas instituições de Artes e de Ensino. Contudo a bibliografia que aborda a 
Performance ainda é tímida se comparada a outras expressões das Artes Visuais. Esta 
pesquisa busca a partir da Antropologia do Imaginário e da Complexidade compreender a 
Performance em sua diversidade, considerando que dialogicamente o artista performático e a 
relação com seu Corpo os tornam simultaneamente Autor/Obra – Sujeito/Objeto em suas 
ações. Para tal, o referencial teórico está pautado nas pesquisas sobre os Mitos em Claude 
Lévi-Strauss e Mircea Eliade, em relação aos métodos do Imaginário nas obras de Gaston 
Bachelard e Gilbert Durand, e Edgar Morin no estudo do Pensamento Complexo. 
Palavras-chave: imaginário; complexidade; mitos; Performance; corpo. 
 

Abstract 
Performance as a means of artistic expression. has recently been drawing increasing attention 
from researchers and critics and has gained significant ground in Art and Teaching 
institutions. However, the bibliography on performance art is still very modest compared to 
that relating to other visual arts media. This study seeks to use the anthropology of the 
imagination and of complexity to understand performance art in its full diversity, bearing in 
mind that the performance artist and his or her relation with the body enter into dialogue and 
become at the same time Author/Work – Subject/Work. The theoretical point of reference is 
the research into myths carried out by Claude Lévi-Strauss and Mircea Eliade, Gaston 
Bachelard and Gilbert Durand’s philosophy of the imagination, and Edgar Morin’s study of 
complex thought. 
Key words: imaginary; complexity; myths; performance art; the body. 
 

 

Introdução 
 

                                                 
1  eduardoromero.lbarbosa@gmail.com 
 

Baixado em www.imaginalis.pro.br por Braga Corin em 8 de novembro de 2015



 

 

 
 

II Congresso do CRI2i 
A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos, noções, metáforas 

Porto Alegre, Brasil - 29 a 31 de outubro de 2015 

 

 954 

“Mesmo que seja evidente que a criação de mitos ocorra no interior da 
fabricação das produções humanas, eles adquirem vida própria, falam entre 
si, transformam-se, metamorfoseam-se, redescobrem o tempo perdido, 
sinalizam o futuro, pensam os homens para muito além do aqui e a agora”. 

CARVALHO, Edgard de Assis (Enigmas da Cultura). 
 
 

Muito se discute e, volta e meia, o tema da relação promíscua entre o antropólogo e 

seu objeto de pesquisa vem à tona. A ideia do pesquisador baluarte da Ciência que deve 

afastar sua subjetividade em prol da objetividade científica ainda se configura como um 

discurso de peso nas práticas antropológicas. Este fato para a Antropologia se delineia como 

um problema metodológico de contornos indefinidos, pois a relação íntima entre o 

antropólogo e a alteridade – parte fundamental de sua reflexão – se faz muitas vezes de 

maneira estreita e intensa. Coloco-me nesta situação, pois sou antropólogo e artista visual, 

cujo objeto de pesquisa é a Performance, ou melhor, trabalho com Artes Visuais ao mesmo 

tempo em que a pesquiso, sendo a Performance uma expressão artística de meu círculo de 

convivência. De forma alguma isso significa um obstáculo para minha reflexão sobre o 

assunto. Pelo contrário, pois como veremos adiante, a Performance é uma atividade artística 

multifacetada e de difícil definição, onde toda proximidade é uma forma de melhor apreendê-

la.    

Portanto sem abrir mão da cientificidade na trajetória da escrita deste texto, em suas 

entrelinhas com maior ou menor ênfase, permiti que a subjetividade emergisse, pois percebi 

que não há outra maneira de pesquisar a Performance e seus infinitos sentidos simbólicos nas 

Artes Visuais a não ser vivendo-a de maneira intensa. Normalmente os antropólogos vivem e 

habitam seus objetos de pesquisa... Até aqui nada de mais, pois é nossa prática... Mas escrever 

sobre as experiências performáticas me exigiu por vezes, questionar a citada objetividade 

científica, pois a separação entre pesquisador/objeto de estudo no caso da Performance, a meu 

ver, diminui e até mesmo empobrece sua potência criativa. Haverá meio termo entre 

objetividade e subjetividade na pesquisa e escrita acadêmica? Para mim a melhor opção está 

em viver o objeto de pesquisa em questão, pois na corda-bamba da vida, objetividade e 

subjetividade andam de mãos juntas, confundem-se e se enriquecem. É preciso viver o objeto 

de pesquisa, deixá-lo falar a própria língua para que se revelem suas encruzilhadas 

simbólicas! 

Esta experiência é parte de minha jornada de doutoramento no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia que iniciei em 2010 com a proposta de pesquisar e debater as 
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relações entre a Performance e o Corpo nas Artes Visuais, baseado na percepção de que a 

Performance é uma expressão artística que privilegiadamente não separa Natureza e Cultura, 

consequentemente, Sujeito e Objeto ou, no caso da Performance, o Artista de sua Obra 

através dos usos do Corpo. Contudo, não é fácil articular um discurso científico que trata de 

assuntos aparentemente distintos como as Artes Visuais, a Antropologia e os estudos 

multidisciplinares sobre o Corpo.  

Nesta trajetória de pesquisa buscou-se a sistematização da Performance como uma 

expressão artística que promove dialogicamente de maneira visceral o Corpo do artista como 

obra de arte – ação muitas vezes ritual – onde se expõe os mitos pessoais de seu criador e da 

Cultura ao qual encontra-se imerso. Uma tendência das Artes Visuais que de maneira 

privilegiada funde o Sujeito enquanto agente sociocultural com a Natureza fisiológica de seu 

Corpo; uma ação artística onde o Corpo articula através de sua percepção a simultaneidade da 

relação Natureza e Cultura. 

Em relação ao Corpo humano, sabemos que desde muito tempo é tema privilegiado 

para as Artes Visuais. Mas a partir da década de cinquenta do século XX, o Corpo busca se 

libertar da rica iconografia secular que o representa e passa a ser expressão estética de si 

mesmo. Mais do que a representação de um ideal de beleza ou de valores socio-históricos, as 

ações performáticas empreendidas pelos artistas visuais colocam em evidência o Corpo, que 

passa a ser explorado como suporte artístico para experimentos de diferentes linguagens não 

verbais, utilizando-o, muitas vezes de maneira contundente, como instrumento questionador 

dos valores socioculturais.  

Durante séculos a representação do Corpo esteve associada aos valores éticos e morais 

determinados por grupos sociais tais como a família, a religião etc. Entretanto, as efêmeras 

relações sociais da contemporaneidade tendem a transformar o Corpo em instrumento de 

asseveração pessoal. O Corpo contemporâneo é exibido e consumido em nossa cultura como 

um Objeto sem Sujeito, que se modifica e se redefine através das cirurgias plásticas ou pelos 

usos fortuitos da Publicidade (LE BRETON, 2011). Atualmente o Corpo é expressão de si 

mesmo e muitas vezes a percepção que temos dele são apregoadas por representações visuais 

que sofrem intenso ritmo de transformações ditadas pela exploração midiática (JEUDY, 

2002). 

Entendido como um complexo sistema que articula simultaneamente as dimensões da 

Natureza e da Cultura, o Corpo enquanto gerador de modos de expressão e de trocas 
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simbólicas nas sociedades contemporâneas é convidado a substituir o status de Sujeito pelo de 

Objeto, ou seja, a compreensão do Corpo como lócus do espírito e/ou máquina perfeita da 

natureza dá lugar ao sentido de Objeto a ser exibido (JEUDY, 2002). O Corpo como Objeto é 

recrudescido pelas pesquisas e promessas das tecnociências ligadas à Genética, à Medicina, à 

Robótica etc, em corrigir ou eliminar suas imperfeições biológicas, pretendendo assim, 

libertar o Sujeito da sua natureza física e declarar a obsolescência do Corpo (LE BRETON, 

2003; HARAWAY, 2000). 

Ao propor que o Corpo seja o Objeto de Arte, o artista contemporâneo em ações 

performáticas propõe a diluição desse objeto artístico e, consequentemente Cultural, na 

corporeidade biológica, empreendendo experimentações fomentadas por representações da 

imaginação simbólica que levantam questionamentos sobre um Corpo múltiplo, produtor de 

imagens invariantes da conduta humana em confluência com suas possibilidades e limitações 

físicas. A Performance a partir dos modos de usar o corpo (MAUSS, 1974) se mostra como 

uma possibilidade para o estudo dos sistemas simbólicos, ou melhor, como o artista 

performático (performer) se serve de seu Corpo para questionar seus mitos, medos e 

insatisfações, assim como os fatos sociais e os fenômenos culturais.  

No intuito de problematizar essas questões, parto da hipótese que a Performance 

resgata de maneira muitas vezes inconsciente e arquetípica, variadas formas de utilização do 

Corpo na Cultura que não envolvem a produção de um objeto físico, mas sim de um objeto 

vivo que dissolve numa única ação Natureza↔Cultura Sujeito↔Objeto Artista↔Obra. A 

Performance neste caso, proporciona aos artistas que a utilizam como meio expressivo, não 

mais uma relação dicotômica entre Sujeito↔Objeto, ou melhor, entre Artista↔Obra, mas 

uma ação promíscua onde o próprio artista é a obra e que as fronteiras entre Sujeito↔Objeto 

são dialógicas, concorrentes e complementares (MORIN, 1990). A Performance questiona 

simultaneamente a natureza do Corpo físico como uma proposta artística que se legitima na 

Cultura, ao retomar muitas vezes práticas rituais e arquetípicas que estão na própria origem 

mítica da Arte, da Magia e da Religião de inúmeras culturas (LÉVI-STRAUSS, 2003).  

Daí a importância de pesquisar a Performance sob a perspectiva da Antropologia do 

Imaginário, cujo arcabouço teórico considera que a atitude simbolizadora é ação estrutural dos 

seres humanos. A Performance enquanto objeto de estudo aprofunda as questões sobre o 

Corpo e as estruturas arquetípicas (BACHELARD, 2006) do Imaginário nas quais se ancoram 

as representações simbólicas culturais, partindo do pressuposto que o estudo das ações 
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humanas também é o estudo do simbolismo das representações socioculturais que se 

materializam tanto no cotidiano quanto nas Artes. Ao se discutir os Mitos do Corpo na 

Performance, abre-se um campo pouco explorado nas pesquisas antropológicas, considerando 

neste caso que a Performance enquanto atividade artística expressiva é amplamente explorada 

pelas Artes Visuais. Nesse sentido, o estudo do Mito é o caminho que busca apreender o 

sentido e a origem das coisas, cuja metodologia Mito-Simbólica é o guia que religa a obra, as 

escolhas e a história dos artistas em questão (DURAND, 2010). 

Portanto o método de análise utilizado neste texto em relação à coleta dos dados 

realizada no trabalho de campo é a Mito-Simbólica, baseada nas comprovadas pesquisas 

sobre o Simbolismo e Imaginário, pois segundo Gilbert Durand (2010), o discurso Mito-

Simbólico é uma metodologia de análise apropriada ao mundo simbólico. Como sabemos, o 

discurso Mito-Simbólico remete inicialmente à crítica psicanalítica2, onde contesta os 

postulados psicanalíticos pelas formulações de Gaston Bachelard (2008) de que o simbolismo 

da imagem surge para explicar a própria imagem, ou melhor, do estudo convergente da 

imagem criadora, da obra, do seu autor e seu tempo.  

Trata-se do uso de um método crítico, literário ou artístico, que se centra no processo 

compreensivo do relato mítico inerente a sua significação (DURAND, 2010). O discurso 

Mito-Simbólico remete ao mito pessoal do artista e que suas obras não falam apenas de um 

homem e sua vida, mas do homem na sua universalidade, considerando dialogicamente os 

aspectos culturais, históricos e sociais. 

 Ao ancorar o discurso Mito-Simbólico como método de análise, o trabalho de campo 

que se iniciou em 2010, finalizado em 2014 e que se desdobra no corrente ano, onde conta 

com a coleta de dados que inclui visita a exposições, aos acervos de instituições ligadas as 

Artes Visuais, entrevistas com críticos, curadores, estudiosos e, sobretudo, aos artistas ligados 

ao universo da Performance. Como a Performance é uma expressão artística que geralmente 

reivindica espaços urbanos e a interação do público, foi necessário estar atento a todas 

ocasiões e oportunidades que possibilitavam as observações e registros dessas ações. Com 

isso, o trabalho de campo conta com a apreciação de Performances em instituições no Recife 

(SPA das Artes, Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, Museu de Arte Moderna Aloísio 

Magalhães/MAMAM, Museu Murillo La Greca, Centro de Formação em Artes 

                                                 
2  A Mitocrítica converge mais precisamente ao modelo da Psicocrítica criado por Charles Mauron (1899 
– 1966), sistematizado no livro “Das Metáforas Obsessivas ao Mito Pessoal” de 1963. 
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Visuais/CEFAV e MAMAM do Pátio), em Garanhuns (Festival de Inverno de Garanhuns), 

em São Paulo (Fundação Bienal de São Paulo, Itaú Cultural, Galeria Vermelho e SP Arte), 

Lisboa e Vila Nova de Cerveira/Portugal (Bienal de Cerveira e Filminho). 

Após este extensivo trabalho de campo, esta pesquisa conta com três artistas visuais e 

suas obras performáticas: João Manoel Feliciano, Izidorio Cavalcanti e Daniel Santiago. A 

escolha destes três nomes se deu pelas questões a seguir: a) Por serem artistas ligados às Artes 

Visuais e não a outras linguagens artísticas como o Teatro ou a Dança; b) Suas obras 

performáticas são reconhecidas no meio das Artes Visuais e foram apresentadas em diversas 

localidades no Brasil e em outros países; c) Preferencialmente as performances desses artistas 

são feitas em público. Embora todos sejam pernambucanos, suas obras têm grande 

abrangência e figuram em diversos acervos espalhados no Brasil e no exterior. Ao 

contextualizar a trajetória desses três nomes, teremos cinco décadas de Artes Visuais em 

Pernambuco que se estende de 1970 até os dias atuais. 

Daniel Santiago é pioneiro na experimentação da arte multimídia em Pernambuco nas 

décadas de 1970/80 e suas obras transitam pela Performance, Arte Objetual, Arte Correio, 

Artdoor, Vídeoart, etc.,.. Nos últimos anos seu nome tem ganhado destaque não só pelo vigor 

que mantêm sua obra atual, mas também pela audaciosa, contestadora e volumosa produção 

experimental.  Izidorio Cavalcanti inicia sua produção como artista na década de 1980 e passa 

a se destacar principalmente pelas performances que executa nas décadas de 1990/2000. Sua 

extensa produção performática já foi apresentada em vários estados brasileiros e em outros 

países. João Manoel Feliciano é o mais novo dos três nomes aqui citados. Inicia sua produção 

artística no final da década de 1990 explorando sua presença corporal em performances que 

se desdobram em vídeos e ensaios fotográficos. 

Durante o trabalho de campo foram realizadas entrevistas abertas com esses artistas, 

além da coleta de dados de suas obras disponíveis em acervos dos próprios artistas, assim 

como de museus e galerias. Foram considerados registros de ações performáticas em vídeo e 

fotografia, textos críticos de catálogos e jornais, matérias e Manifestos publicados por meio 

impresso e virtual, assim como depoimentos de pesquisadores e curadores sobre esses artistas 

e suas relações com a arte da Performance. Outros dados foram considerados relevantes para 

esta investigação tais como revistas especializadas em Artes Visuais, catálogos de exposições, 

documentos e projetos inscritos em editais públicos como, por exemplo, o SPA das Artes em 

Recife e do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco. 
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Ainda, durante o mês de outubro de 2012, acompanhei o Coletivo Branco do Olho3 

durante o Programa de Residências Artísticas da Fundação Bienal de Cerveira em Portugal, 

do qual dois dos artistas aqui pesquisados são integrantes – Izidorio Cavalcanti e Daniel 

Santiago. Na ocasião tive a oportunidade de registrar duas ações performáticas desses artistas 

e também, coletar dados sobre Performance nos arquivos da Fundação Bienal de Cerveira – 

Portugal. Por fim, durante o meu estágio doutoral/sanduíche no Núcleo de Pesquisa da 

Complexidade – COMPLEXUS na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2013 

tive oportunidade de acessar os acervos e exibições em instituições público/privadas, como 

por exemplo, a mostra anual de Performance Verbo que acontece na Galeria Vermelho, na SP 

Arte, na Fundação Bienal de São Paulo e no Itaú Cultural. 

Corroborando o fato da pouca produção sobre o assunto, até onde minha revisão 

bibliográfica foi realizada, não há pesquisa sobre o tema da Performance nas Artes Visuais 

sob a perspectiva da Antropologia do Simbolismo e Imaginário. Partindo dessa constatação, 

foi construída uma fundamentação teórica que articula as abordagens precursoras de Marcel 

Mauss sobre as Técnicas Corporais (1934) que se desdobram na atual Antropologia do 

Corpo, dos conceitos estruturais e fenomenológicos que analisam o Mito e os Ritos no 

pensamento de Claude Lévi-Strauss e Mircea Elíade, nos estudos da fenomenologia poética 

empreendidas por Gaston Bachelard, nas Estruturas Antropológicas do Imaginário de Gilbert 

Durand e do Pensamento Complexo de Edgar Morin. Em relação à Antropologia e Sociologia 

do Corpo, foram realizadas leituras das obras de David Le Breton e Henri – Pierre Jeudy. 

Sobre a expressão artística da Performance a contribuição me foi dada por Paul Zumthor, 

Renato Cohen, Jorge Glusberg, Marvin Carlson e RoseLe Goldberg. 

Diante da articulação dessas leituras, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar como 

os Mitos do Corpo se expressam a partir da Performance, considerando-a como uma 

expressão artística contemporânea que evidencia o Corpo do artista como suporte e que por 

tal condição, diluem as fronteiras entre Natureza ↔ Cultura, Sujeito ↔ Objeto, Artista ↔ 

Obra. Em relação ao objetivo geral dessa investigação, devemos levar em consideração as 

seguintes especificidades: a) Estudo da trajetória e do desenvolvimento histórico da 

                                                 
3  O Coletivo Branco do Olho surgiu em 2005 e até hoje agrega e reúne diversas gerações de artistas 
pernambucanos que se utilizam dos mais variados suportes tais como Performance, Vídeo, Instalação, Desenho, 
Pintura, Escultura, Objetos, etc. Dentre as muitas ações do Coletivo Branco do Olho destacam-se as diversas 
participações nas edições do Olinda Arte em Toda Parte, nas edições do SPA das Artes – Recife, na Embaixada 
Pernambuco no Rio de Janeiro, no projeto REC < GRU em São Paulo e, em 2012, no Programa de Residência 
Artística da Fundação Bienal de Cerveira, junto com artistas do Japão, Chile, Inglaterra, Portugal etc. 
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Performance; b) Diálogo entre as teorias que tratam sobre a arte da Performance e os estudos 

mitocríticos; c) Discussão sobre as questões relativas ao Corpo, Tempo e Espaço na 

Performance; d) Apreensão do simbolismo dos discursos do Corpo a partir dos discursos 

Mito-Simbólicos nas ações performáticas.  

Contudo, neste artigo será considerado o último ponto, ou melhor, a apreensão dos 

discursos do Corpo na obra performática dos artistas supracitados. 

 

Artistas, Performances e Arquétipos 

1. O Alquimista na obra de João Manoel Feliciano 

O discurso Mito-Simbólico dos artistas escolhidos e suas obras foram analisados a 

partir dos diálogos estabelecidos entres os autores que compõem o referencial teórico 

supracitado, das pesquisas realizadas no trabalho de campo e na audição e apreciação das 

obras e das entrevistas com os artistas. Nesse caso, três arquétipos recorrentemente emergem 

para estabelecermos a dialogia entre Performance e Corpo: o Alquimista em João Manoel 

Feliciano; o Peregrino em Izidorio Cavalcanti e; o Anarquista em Daniel Santiago. Aqui se 

reafirma a proposta de que a analogia do Mito estabelece hologramaticamente (MORIN, 

1990) religações com a realidade dos fenômenos culturais cotidianos e que no caso desta 

pesquisa, a Performance a partir dos usos e simbolismo do Corpo nos coloca diante de um 

posicionamento questionador sobre a dicotomia entre Natureza ↔ Cultura, Sujeito↔Objeto 

Artista↔Obra. 

Em João Manoel Feliciano as ações performáticas partem do recorte das obras 

Odontofagia (2006) e Crystallus Capilus (2007). Assim temos no artista João Manoel 

Feliciano o arquétipo do Alquimista que se revela no trajeto antropológico do qual as 

passagens de sua vida se fundem às suas produções artísticas. 

Na performance Odontofagia João Manoel Feliciano simula uma refeição cujo 

alimentos são dentes de boi. As imagens nos causam um estranhamento ao vermos a boca 

humana dentada a comer dentes, que na verdade são ossos que estão destinados a durar a 

eternidade... A intenção alquímica da transmutação opera na proposta do artista que 

silenciosamente sugere que os dentes degustados serão transformados em alimento. Segundo 

as Estruturas Antropológicas do Imaginário (1969), Gilbert Durand citando G. Bachelard 

coloca que o ato de digerir está ligado ao simbolismo da descida, à intimidade digestiva, ao 

ato de deglutir (DURAND, 1997). 
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Figura 01 – Odontofagia (2006). 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Artista 

 

O Regime Noturno proposto por Durand informa que a imaginação da descida está 

ligada diretamente a imagética digestiva, bucal, vaginal ou anal. Em termos freudianos está 

associado à necessidade narcísica de alimentar-se digestiva ou sexualmente: “É notar, de 

resto, que neste processo a imaginação do corpo seja ao mesmo tempo sexual, ginecológica e 

digestiva; O simbolismo do leite, das maçãs e dos alimentos terrestres alternam com 

fantasmas de involução no corpo materno” (DURAND, 1997, p. 202-203).  

O prazer oferecido ao Corpo pela imaginação da descida está coligado a um processo 

de inversão que transforma o assustador ato brusco da queda em prazer. Também a inversão 

da imagem da boca que despedaça o alimento (ação brutal que também pode estar ligado ao 

Regime Diurno) se transfigura na suave e inofensiva sucção do ato de alimentar-se. Esta 

característica é duplamente reforçada nas imagens da performance Odontofagia onde 

Feliciano devora dentes – devorar o símbolo do que devora – pois engolir não significa 

necessariamente destruir, mas valorizar ou até mesmo sacralizar o que foi deglutido. A 

correlação das imagens e sua acepção negativa no Regime Diurno no mito de Cronos que 

devora seus filhos convivem dialogicamente, por exemplo, com o do Complexo de Jonas que 

embora tenha sido engolido pela baleia mantém positivamente sua integridade física. 

Feliciano parece querer afrontar e nos mostrar a necessidade humana de devorar aquilo que 

nos devora. 

Seguindo o percurso artístico de João Manoel, posteriormente na obra Crystallus 

Capilus, sua performance ganha densidade poética. A ação se passa durante o SPA das Artes 
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(2007) onde Feliciano convida o público a colocar nos seus cabelos dreadlocks4 cilindros de 

gelo. Após a colocação de dezenas de cilindros nas suas tranças, Feliciano relaxadamente 

sentado, espera pacientemente o gelo derreter. Aqui não há a ação strictus sensu do artista, 

mas a performance do Tempo sobre este elemento da Natureza... Trata-se do simbolismo da 

ação do Tempo sobre nós e sobre a realidade que nos cerceia, que no caso dessa performance 

o elemento Água se transmuta do estado sólido para o líquido a partir do calor do Corpo do 

artista ao viver a passagem do tempo: 

 

Seu corpo vivo aquece o gelo que, fazendo ver as relações de 
interdependência entre as partes do todo (artista-gelo-artista), reversamente 
esfria-se. Com o passar do tempo, a resistência do artista mostra sinais de 
exaustão: seu corpo treme, seus músculos fatigados e tensos já não o 
sustentam tão ereto quanto inicialmente, a respiração se aprofunda, a roupa 
encharcar-se.  Em silêncio, observamos a também muda ação do tempo que, 
incapaz de produzir revoluções, vai apostando na continuidade das 
metamorfoses que se mantêm ininterruptas ao longo dos instantes. A obra se 
faz no embate do artista com a matéria de seu próprio trabalho-a água em 
pedra, a água em fluido 5. 

 
Figura 02 – Crystallus Capilus (2007) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Artista. Fotos de Hélder Tavares e Mateus Sá 

 

Segundo João Manoel Feliciano, a presença de seu corpo nesta performance é 

essencial para a vivência da passagem do Tempo: 

 
                                                 
4  O Dreadlock é um tipo de trato dado aos cabelos que consiste em torná-los cilíndricos aparentando 
cordas que pendem a partir do topo da cabeça. O Dreadlock se tornou famoso principalmente com o Movimento 
Rastafari, mas se atribui historicamente sua prática à região da Etiópia. 
 
5  DINIZ, Clarissa. 2007, <http://cargocollective.com/joaomanoelfeliciano>. Acesso: 12/11/2013. 
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[...] realmente precisava ser eu, porque além de ser o meu cabelo [...] era a 
própria questão de estar vivenciando a Performance, que eu queria 
experimentar isso para puder  justamente ter uma propriedade do discurso 
sobre o tempo [...] porque tinha que ficar duas horas, no caso de Crystallus 
Capillus, pra saber como é essa questão do elemento, do calor do corpo 
derretendo o gelo... O próprio cabelo era uma coisa quase que meio que uma 
tentativa quase alquimista de um estudo de tempo com relação a outros 
elementos/objetos (informação verbal)6. 
 

A Alteridade Espacial (ZUMTHOR, 2009) que é um território efêmero na relação 

corpo a corpo entre performer e público, torna-se transitório por conta do tempo interno da 

experiência performática, tempo de subjetividade singular como em um ritual, onde se revive 

nos Mitos os tempos imemoriais. 

Assim João Manoel Feliciano como um Alquimista enfrenta o embate na transmutação 

das coisas cotidianas onde no seu Corpo o Tempo se faz agir e na Performance o recurso para 

detê-lo. A Performance ao evidenciar a simultaneidade da relação Sujeito/Objeto nas Artes 

Visuais questiona o Corpo do artista enquanto obra e sua relação como expressão artística 

com o Espaço e o Tempo, respectivamente com a Alteridade e a Morte. 

  

2. O Peregrino em Izidorio Cavalcante 

O arquétipo do Peregrino corresponde ao sujeito que faz de sua existência uma jornada 

por diversos caminhos em dinâmico diálogo na busca da purificação espiritual, fazendo da Fé 

o artifício necessário ao desapego do presente. Esta Fé é uma ação firme de confiança sobre 

algo futuro que dispensa a necessidade de comprovação/aprovação. Podemos afirmar que a Fé 

do Peregrino é movida pela abstinência da Dúvida. Também não é uma Fé fundada na aposta, 

pois esta pode se deixar contaminar pela Dúvida. Portanto não se trata de uma Fé religiosa ou 

dogmática, mas uma certeza baseada no trilhar do caminho que constantemente desafia o 

Peregrino e que precisa ser vivido a partir do diálogo. 

Como tive oportunidade de demonstrar na obra de João Manoel Feliciano, o artista ao 

colocar seu Corpo como parte integrante e fundamental de sua obra na Performance, inicia 

um processo de confrontação com a audiência onde a separação Artista/Obra ↔ 

Sujeito/Objeto deixa de existir. Como supracitado, o embate artista↔obra↔público por 

diversas vezes se faz diante de forte tensão, pois as fronteiras entre o reconhecível e o não 

reconhecível, entre o aceitável e o não aceitável socioculturalmente são posto à prova. Isto se 

                                                 
6  Entrevista concedida por João Manoel Feliciano em setembro de 2012. 
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dá pelo fato de que a Performance explicita a interdependência artista↔obra↔público e 

expõe que o Sujeito e o Mundo não podem ser pensados separadamente por serem 

coexistentes (ZUMTHOR, 2009). Aqui as fronteiras socioculturais que cotidianamente nos 

são impostas, são superadas pelo individuo Peregrino na Fé em sua caminhada que articula 

simultaneamente três elementos: o caminhante, o caminho e o ato de caminhar.  

É justamente nas fronteiras do diálogo/reconhecimento que se situam as performances 

do Peregrino Izidorio Cavalcanti. Na Performance se vive a tensão entre as ações do 

cotidiano e a ação performática proposta pelo artista que no caso, promove uma 

ritualização/reencenação da vida que busca o reconhecimento do público frente a um modelo 

comportamental criado pela situação performativa. Assim são as performances Sagrado 

Coração de Izidorio Cavalcanti (2010) e Flores de Plástico não Morrem (2011). 

Em Sagrado Coração de Izidorio Cavalcanti a imagem do Cristo católico-cristão é 

claramente explorada pelo performer que nesta ação performática peregrina por sete catedrais 

católicas no Centro do Recife/PE com um coração de boi costurado no peito. De maneira 

geral o coração é o órgão principal do individuo, pois assegura a vitalidade pela circulação do 

sangue e, portanto, corresponde a noção de centralidade da Vida e da saúde biológica. No 

Ocidente contemporâneo o coração é o sinônimo do amor profano e da afetividade, condições 

indispensáveis também, para a boa saúde espiritual dos seres humanos. 

Os textos sagrados cristãos conferem um lugar central ao coração na vida espiritual, 

pois ele pensa, decide, delineia projetos e afirma responsabilidades. Diz-se que o coração é o 

primeiro órgão do corpo humano a se formar e o último a morrer e daí deriva a sentença até o 

último suspiro! Que muitas vezes significa manter a Fé até o fim (CHEVALIER, 1986). 

Entretanto o coração também carrega o princípio do Mal, pois o Homem sempre corre o risco 

de seguir as tendências do Corpo e dar ouvido ao lado perverso do coração. As orientações 

bifurcadas do sagrado e do profano que se encontra na centralidade do coração estão 

representadas na presença da imagem do peregrino Izidorio Cavalcanti: homem 

comum/mortal que posa como um cristo negro imóvel que se apropria da tradição icônica 

católica-cristã exibida nos santinhos7 distribuído pelo artista na ocasião desta performance. 

                                                 
7  Santinhos são cartões impressos em pequenas dimensões que representam os santos das devoções 
católicas, produzidos hoje em massa para os seguidores religiosos. São cenas religiosas ou do Santo com o 
objetivo de facilitar o transporte e a coleção, onde é comum apresentar no verso orações. A ampla circulação dos 
santinhos é um importante meio de divulgação cultural religiosa para o catolicismo, pois recrudesce a afirmação 
do Papa Gregório Magno (540 – 604 d.C) de que as imagens são um importante veículo para ensinar a palavra 
sagrada aos leigos, sendo portanto predominante neste tipo de publicação, imagens das pinturas clássicas 
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Figura 03 – Sagrado Coração (2010). Performance peregrina em sete templos católicos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em Flores de Plástico não Morrem, Izidorio Cavalcanti simula um funeral com todos 

os artefatos próprios para este evento: suporte para caixão fúnebre, flores, etc. Completa o 

cenário o próprio caixão fúnebre (suas pequenas dimensões remetem a uma urna infantil) que 

ao invés de estar ocupado pelo cadáver, está preenchida por grande quantidade de flores de 

plástico que representam famosos artistas visuais falecidos. 

Em exposição por um dia na Casa Galeria Galpão8, o velório criado pelo artista 

despertam a curiosidade do público que recebe o convite para participar do cortejo fúnebre 

marcado para a tarde do dia seguinte. Na data e hora prevista, o cortejo parte da Casa Galeria 

Galpão localizada na Av. Rui Barbosa (uma das principais avenidas da cidade de Garanhuns) 

rumo ao Parque Euclides Dourado, ponto de grande fluxo de pessoas por agrupar muitas 

atividades durante os dias do festival. Vestido de paletó, gravata e segurando flores, Izidorio 

Cavalcanti peregrina até o Parque Euclides Dourado, causando alarido na Av. Rui Barbosa, 

acompanhando o funcionário da funerária que guia o caixão fúnebre.  

Das poucas pessoas que aguardavam a saída do cortejo em frente a Casa Galeria 

Galpão se somaram uma pequena legião de seguidores que acompanharam o peregrino até a 

cova pronta situada no parque. Diante do sepulcro, o artista retira as flores do caixão e as 

                                                                                                                                                         
religiosas europeias (GOMBRICH, 1999). Os santinhos mais antigos representam São Cristóvão e datam de 
1423, onde era comum serem pintados à mão. Mais tarde as gravuras e as águas-fortes substituíram as pinturas, e 
posteriormente, a litografia ofereceu a possibilidade de aumentar a reprodução com custo mais acessível. 
 
8  A Casa Galeria Galpão é uma iniciativa do Festival de Inverno de Garanhuns junto ao Governo do 
Estado de Pernambuco que desde 2007 recebe em espaços expositivos durante o festival, mostras de Artes 
Visuais, Artes Gráficas/Design e Fotografia por meio de convocatória pública.   
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coloca cuidadosamente na cova. O público observa... Ao fim do rito o artista enterra as flores 

de plástico com a ajuda de um funcionário da prefeitura local.  

Desde a antiguidade os Ritos de Morte impõe respeito. Em inúmeras culturas o pesar 

pela perda do ente querido se soma à retrospectiva de sua jornada em vida, reverenciada por 

recitais, danças e/ou atrações festivas. O epitáfio escrito sobre a lápide traz os feitos do morto 

que muitas vezes são compilados em pequenas frases que exaltam suas qualidades. As tumbas 

do Antigo Egito exibem exuberantes pinturas e complexos ideogramas que narram à 

caminhada dos nobres. Na Grécia antiga os epitáfios traziam longos versos das odisseias dos 

heróis. No catolicismo popular, a caminhada fúnebre é acompanhada por rezas e cânticos 

como reverência.  

O cortejo fúnebre simboliza o último caminho do finado no mundo dos vivos. A 

angústia da Morte se faz presente, pois se trata de um rito de passagem para a incerteza: “A 

caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, respeita, etc., as trajetórias que “fala”” 

(DE CERTEAU, 1990, p. 179). 

  

Figura 04 – As Flores de Plásticos Não Morrem (2011). Performance funeral realizada durante o Festival 
de Inverno de Garanhuns – Pernambuco. 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A busca pela redenção e/ou Origem sagrada pelo peregrino se completa com este 

diálogo com o público. Assim como na exibição pública do sofrimento de Cristo na Via 

Crucis rumo à redenção após crucificado, o peregrino precisa do reconhecimento público na 

caminhada rumo a Origem sagrada.  

Segundo Eliade (2000), todos os rituais e Mitos de retorno a Origem se situam num 

mesmo plano, ou melhor, que procedem de maneira semelhante, embora seus contextos e 

necessidades sejam diversos. Os Mitos Cosmogônicos são um exemplo disso, onde se prestam 
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curas fisiológicas e comportamentais pela condição de voltarem à origem das coisas que 

aponta para a longevidade, a regeneração ou libertação. Em diversos ritos na Índia e na China 

os enfermos ou anciãos são enterrados em covas que simbolicamente representam o útero 

(regressus ad uterum). Os Mitos e Ritos Cosmogônicos são formas de dominar o Tempo ou 

de curar-se da ação deste. Como nos informa Gilbert Durand (1997), o simbolismo da 

caminhada também é associado às imagens de ascensão no Regime Diurno do Imaginário 

humano. O Regime Diurno das imagens privilegiam a verticalidade e a horizontalidade 

provocada pelo reflexo dominante da postura que para o homo sapiens sapiens é sua condição 

corporal ereta (DURAND, 2010). Numa oposição ao simbolismo da queda que é vivenciada 

corporalmente na primeira infância quando o indivíduo começa a andar ereto, a postura 

vertical e a horizontalidade congregam constelações de imagens catamórficas referentes à 

subida, a ascensão e à escalada, que por sua vez remetem a salvação, à iluminação e a 

antítese da queda. 

A performance do peregrino é puro ato de Fé no Diálogo... Diálogo com o Sagrado, 

pois não há pecados para serem redimidos, mas a troca com a Alteridade. Talvez aqui se 

encontre a qualidade primeira de sua busca peregrina, ou melhor, da afirmação da condição 

universal do Homem em sua profunda diversidade. Por fim, o que move o peregrino é a Fé no 

devir. O horizonte da caminhada não significa um obstáculo, mas antes, a promessa de novos 

diálogos. Longe da domesticação dogmática, Izidorio Cavalcanti pautado na Fé, acredita que 

a Arte em seu labor individual durante o processo criativo possa tomar novos rumos em sua 

materialização quando feita de maneira coletiva. Parece-me ser esses os votos de Fé do 

peregrino. 

  

3. A Arte como Anarquismo 

Ao percorrer as encruzilhadas imaginárias da Performance me deparo com o trajeto 

antropológico do terceiro performer a figurar este texto onde emerge o arquétipo do 

Anarquista. O Anarquista em questão é o artista visual pernambucano e pioneiro multimídia 

Daniel Santiago que, em sua longa, experimental e rica trajetória, cruza cinco décadas de 

vigorosa produção artística que explora as expressões da Vídeoart, Arte Correio, Artdoor, 

Arte Objetual, Instalação, Desenho, Pintura, Livro de Artista e, sobretudo, a Performance. 

Reconhecido dentro e fora do Brasil, Santiago durante as décadas de 1970 e 1980, subverteu o 

contexto da Arte pernambucana além de desafiar o regime político vigente da Ditadura 
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Militar. O forte teor contestatório presente no trajeto antropológico de Daniel Santiago e sua 

obra que desafiam o contexto político e a arte predominantemente figurativa regionalista sem 

perder sua potência poética me revelam o arquétipo do Anarquista. 

O arquétipo do Anarquista subjaz suas ações performáticas de Daniel Santiago que 

prezam pela liberdade criativa do Sujeito na presença corporal que buscam contestar a ordem 

estética de seu tempo, explorando o artista (Sujeito) com sua arte (Corpo). Para subverter o 

contexto estético é preciso ter consciência das realidades ao qual está imerso e para tal, 

Santiago abre mão de inúmeras referências literárias e teatrais que o conectam diretamente 

como um ator político ativo, cuja consciência libertária política de sua presença se faz ora de 

maneira poética, ora de forma totalmente anárquica. 

Na performance O Brasil é Meu Abismo (1982), Santiago fica dependurado de ponta 

cabeça por uma corda segurando um cartaz homônimo numa forte ação de apelo contestatório 

da realidade política brasileira no final do Regime Militar. Percebemos o performer arriscar – 

se numa queda livre, estando preso por uma corda apenas por um dos pés, onde o estado de 

risco é evidenciado pelo Corpo que se coloca prestes a despencar. A corda é o fio que garante 

que o Corpo não caia no abismo, pois está atada a um nó.   

O nó que une Corpo e corda pode ser interpretado como o liame entre a Vida e a 

Morte. Simbolismo geral de ligação e conexão, a corda associada ao nó ou ao laço, remete ao 

símbolo da existência individual, ao mesmo tempo em que o nó alude ao estamento social 

(CIRLOT, 2005). De acordo com o simbolismo da corda e do nó, nesta ação performática o 

artista pende entre sua individualidade e a regulação da estratificação social, enquanto apela 

pela pátria abismo. A noção de uma pátria abismo embora pareça paradoxal, dialogicamente 

une imagens contrárias. A pátria conceitualmente é o território que abarca a cultura e a 

história de um povo e seus limites circunscrevem concretamente um Estado ou Nação.  

Para o Regime Diurno da Imagem, a queda no abismo é a perda da clareza e da 

pureza, habitação das trevas, do mistério e da tristeza (BACHELARD, 2008; DURAND, 

1997).  Assim como na Noite, no abismo não se pode ver o que está adiante por conta da 

escuridão, onde o olhar se perde na vertigem. Embora o Universo seja em si considerado 

abismal, há uma associação direta do abismo como um buraco negro que se abre na Terra ou 

nos Mares, cujo magnetismo atrai os que por ele circundam. 
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Figura 05 – A performance  O Brasil é Meu Abismo foi apresentada em 1982 na Galeria Metropolitana 
Aloísio Magalhães (atual MAMAM), em São Paulo (1986), Goiânia (2007) e Museu de Arte Moderna 
Aloísio Magalhães – MAMAM (2012). A obra é uma referência ao poema Aquarela do Brasil do 
poeta/literato/performer Jomard Muniz de Britto (1933 –). 
 

 

Fonte: SANTIAGO, Daniel. De Que é Que Eu Tenho Medo, 2012. 
 

O Anarquista Daniel Santiago nos interroga sobre essa pátria abismo que é ao mesmo 

tempo a Mãe que abriga e o fosso sem fundo das amarras socioculturais, cuja corda enquanto 

símbolo da individualidade ao mesmo tempo circunscreve através do nó o Sujeito ao seu 

estrato social dependurando–o. Assim como na utopia anarquista, não estaria o performer 

Santiago questionando a liberdade do Sujeito diante das amarras socioculturais representadas 

pela corda e pelo nó? Não estaria o artista – esse ser suspenso e dependurado entre a 

imaginação da matéria Céu e Terra – na incômoda posição de questionar os valores estéticos 

vigentes? O Corpo também é uma pátria abismo, território único do Sujeito que experimenta 

nele próprio a liberdade que pode confrontar o Estado–Nação e os contextos socioculturais, 

tendo a Performance neste caso, o ato pendular utópico que busca resistir e enfrentar a 

Passagem do Tempo, pois a palavra abismo não é nome de objeto concreto mas sim adjetivo 

psíquico (DURAND, 1997). 

Na performance Godot Esperando Samuel Beckett, numa inversão anárquica dessa 

famosa peça teatral, Daniel Santiago encarna o próprio Godot, revelando a personagem oculta 

da narrativa. Ignorando completamente as outras personagens do texto, Estragon e Vladimir, 

que tanto esperavam por ele na versão do autor, Santiago Godot espera pelo criador, ou 

melhor, por Samuel Beckett. Se antes a angústia da espera por uma persona tomava o 
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espectador, agora inversamente, o público torna-se potencialmente o autor da obra quando 

Daniel Santiago como Godot aborda-os e pergunta-os: “Você é Samuel Beckett?”. 

 

Figura 06 – Godot Esperando Samuel Beckett (Vila Nova de Cerveira - Portugal/2012). O público é 

interrogado por Santiago Godot: “Você é Samuel Beckett?”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Não importa o lugar onde o performer Santiago esteja o que lhe interessa é achar o seu 

criador – Beckett. Com um cartaz em mãos “Godot esperando Samuel Beckett”, a paciência e 

o sarcasmo do Anarquista é equivalente ao tédio e ao absurdo da versão original. 

Elegantemente trajado e com seu Cetro9 (bengala), Santiago corporifica a persona Godot e 

torna indefinida a presença do criador, pois Beckett pode ser qualquer pessoa que esteja 

circulando nas ruas... Nesse caso o próprio Godot não sabe quem é Samuel Beckett! Por isso 

aborda todos os que por ele passam. Não estariam nesta ação performática as evidências de 

que a Performance é a busca/encontro da obra/Corpo com seu criador/Sujeito? Não seria a 

Performance uma expressão artística que legitima a (co)autoria do espectador no embate 

corpo – a – corpo com a presença do artista? Que o lócus da Alteridade Espacial é este 

momento decisivo na inversão/diluição de papéis entre criador↔criatura artista ↔ obra 

Sujeito ↔ Objeto? 

Não são raras as narrativas míticas onde a criatura reivindica e interroga a presença do 

criador, embora saibamos que hologramaticamente um convive no outro. Nos Mitos de 

Origem das culturas tradicionais, diz M. Eliade (2011), os Sujeitos reivindicam um retorno ao 

criador para justificar uma nova situação, algo que foi modificado (enriquecido ou 
                                                 
9  Segundo Gilbert Durand (1997), o Cetro e o Gládio são arquétipos recíprocos dos esquemas 
ascensionais do Regime Diurno da Imagem. Um pouco diferente do Gládio que é uma espada com dois gumes 
utilizada para separar, afastar e destingir a luz das sombras, o Cetro é a imagem da liderança dos reis e sua 
verticalidade indica o caminho da ascensão aos céus, da pureza e do poder. 
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empobrecido). Este retorno a origem oferece a esperança de um renascimento, pois a Vida 

não pode ser reparada, mas sim, recriada a partir do retorno a fonte original. O retorno a 

Origem também é um reconhecimento dialógico da nova situação que se instala e que também 

é um ato de criação, pois na Origem o Cosmo é por excelência o modelo perfeito de criação. 

A antítese expressa no Regime Diurno da Imagem que emerge do trajeto 

antropológico de Santiago e sua obra performática nos revelam a consciência política de sua 

presença corporal que religa temporalidades, seja nas Artes Visuais ou na apropriação do 

universo da Literatura. A obra de Santiago se alicerça na transformação libertária das 

realidades da Vida como ascensão do espírito humano. 

 

Considerações Finais 

A Performance problematiza a separação entre Sujeito ↔ Objeto, Artista↔Obra, 

Artista↔Público, Público↔Obra, ação artística↔ação banal, Tempo↔Espaço, estando o 

Corpo do performer na condução da ação que pode ser interpretada de forma imprevisível, 

mesmo que se tome as precauções possíveis e previsíveis. Mesmo que o público seja parte da 

performance, o mesmo é livre para decodificar e reagir da maneira que culturalmente achar 

adequado. Em relação a este fato, não seria essa a busca dos vanguardistas históricos 

futuristas e dadaístas com seus saraus e Soirées que precederam a Performance? Provocar a 

reação do expectador da obra de arte passivamente voyeur para torná-lo ativo numa Arte 

Viva? Não será o corpo do performer o meio propício para esta provocação? Não será o 

Corpo em si, um elemento vivo que carrega sentidos simbólicos que interrogam 

dialogicamente questões tais como as sexualidades, as visualidades etc., que catalisam os 

tabus, prazeres e interditos sociais? 

A ênfase dada ao Corpo do artista e as questões que tangem a trajetória histórica da 

Performance direciona essa expressão artística às obras autobiográficas, ou melhor, na 

reconstrução da memória individual do performer que se volta para os questionamentos 

socioculturais. Neste caso, o público se vê confrontado pelo artista como obra de Arte 

expondo sua realidade literal, seus usos corporais no enfrentamento dos interditos 

comportamentais e socioculturais. Como Sujeito e Objeto artístico, o artista expõe o 

simbolismo e imaginário de seu Corpo, quase sempre dispensando contextos 

narrativos/teatrais.  
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Em relação à presença física do artista na Performance, como supracitado, o discurso 

articulado na ação performática faz com que se crie uma retórica da ação e do movimento 

fomentada simultaneamente pelo Sujeito↔Objeto na Cultura. A não separação entre 

Sujeito↔Objeto pressupõe que não há rupturas nas instâncias da Natureza e da Cultura, e que 

devemos pensar a condição humana como dialogicamente 100% Natureza e 100% Cultura. 

Mesmo que o pensamento Ocidental ainda insista na separação entre Natureza ↔ Cultura e do 

Sujeito↔Objeto, as próprias ações humanas evidenciam e acumulam esta propriedade que 

está inscrita na longa história biológica do homo sapiens sapiens. 

Ao reafirmar a não separação entre Sujeito↔Objeto, a Performance e o trajeto 

antropológico das obras e dos artistas que se utilizam do Corpo como suporte de suas obras, 

remetem a questões míticos-rituais, que apontam para convergências e aproximações da 

noção de Performance aos Ritos. Esta aproximação é percebida na articulação do saber-ser 

do performer a partir dos usos do Corpo na Alteridade Espacial (ZUMTHOR, 2009), onde os 

mitos pessoais e culturais simultaneamente são explorados. A dimensão ritual da Performance 

está ligado ao instante em que o artista intensifica sua relação com público durante a ação, 

abolindo a separação entre performer/plateia. Um lócus relacional entre Tempo/Espaço que se 

liga a Alteridade Espacial numa experiência estética que elimina a dicotomia Sujeito↔Objeto.  
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A presença na imagem: intensidades mitopoéticas em cena 
 

The presence in the image: mythopoetic intensities on stage 
 

La présence dans l’image : intensités mythopoétiques sur la scène 
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Resumo 
O presente texto vislumbra processo criativo do ator da perspectiva dos estudos do 
imaginário, detendo-se ao caráter simbólico que instaura o paradoxo na imagem cênica. A 
presença na imagem constrói a estrutura performativa do ator como percurso mitopoético, 
conhecimento que é resposta do corpo em sua totalidade a uma exploração que tem lugar nos 
domínios do sensível. Tomam-se como referência as reflexões do encenador polonês Jerzy 
Grotowski que, investigando os pontos de contato entre as técnicas performativas e o ritual, 
concebia o trabalho do ator como possibilidade de encontro de potencialidades desconhecidas 
do humano, pertencentes a uma dimensão coletiva. Surge, assim, o desejo de fazer da cena um 
lugar de intensidades mitopoéticas para o qual a Teoria Geral do Imaginário possa conduzir: 
para presença nas imagens, para alma nas coisas, para numes no nome, para encantos no 
mundo. 
Palavras-chave: arquétipo; imagem simbólica; processo de criação do ator. 
 
Abstract 
This text encounters the actor’s creative process from the perspective of the studies of the 
imaginary, emphasizing the symbolic dimension that introduces the paradox in the scenic 
image. The presence in the image builds the actor’s performative structure as a mythopoetic 
route, knowledge that is the body's response in its entirety to a holding that takes place in the 
fields of sensibility. References are taken from polish director Jerzy Grotowski’s reflections, 
that investigating the contact points between the performing techniques and ritual, conceived 
the actor's work as a possibility of meeting of the human’s unknown potential, belonging to a 
collective dimension. So, arises the desire to make of the scene a place of mythopoetic 
intensities for which the General Theory of the Imaginary can lead: to presence in the images, 
to soul in things, to numes in name, to fascinates in the world. 
Key words: archetype; symbolic image; actor’s creative process. 

                                                 
1 aguiafranciele@gmail.com  
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(En)Canto primeiro: a presença 

 
Porque tu sabes que é de poesia 

Minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, 
Que a teu lado te amando, 

Antes de ser mulher sou inteira poeta. 
E que o teu corpo existe porque o meu 

Sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, 
É que move o grande corpo teu.  

Hilda Hilst 
 

Um corpo que, cantando, mova o grande corpo de Dionísio. Que possa vivenciar o 

símbolo através de um conhecimento concreto e experimental. Presente na imagem, com a 

imagem, pela imagem. Corpo a ser reencontrado. Reencantado. Porque está e respira num 

tempo que sente, ainda, os efeitos do iconoclasmo e do racionalismo, herança de séculos. 

Corpo cultivado num contexto de desvalorização do imaginário, de evaporação do sentido. 

Instado a buscar verdades, explicar, destituir seu saber das “deformações” do imaginar, dos 

“enganos” da fabulação e do mito.  

Mas é de poesia, de mitopoese, sua vida secreta: uma revolta subterrânea reivindica o 

direito a uma imaginação plena, pensamento selvagem, indireto, que é íntimo do analógico, 

do concreto, do jogo, da festa, do rito, da pregnância do símbolo, dos mistérios e suas 

epifanias.  Nesse corpo se inscreve uma linguagem assaltada por vibrações e rumores, abalos 

sísmicos, erupções; encadeiam-se imagens que são conhecimento, que têm reabilitado seu 

aspecto cognitivo, que se legitimam como saber.  Esse corpo encontra uma ciência das 

imagens. E faz dela solo fértil, gênese, “esperança viva diante e contra o mundo objetivo da 

morte” (DURAND, 2002, p. 432). 

Gilbert Durand, em suas Estruturas Antropológicas do Imaginário, exaltava a 

imaginação “como recurso supremo da consciência, como coração vivo da alma cujas sístoles 

e diástoles constituem a autenticidade do cogito” (idem, p. 433). E desejava uma educação 

estética, uma pedagogia da imaginação que viesse inventariar os recursos imaginários do 

homem numa arquetipologia que possibilitasse a expressão criadora e a consequente 

comunicação das almas. Seriam as manifestações artísticas lugares favoráveis à realização 

simbólica?  

Segundo Durand (1988), a imagem está sujeita a um evento, o que exige que ela seja 

sempre revivida, numa repetição instauradora do objeto simbólico.  Também aquilo que o ator 

cria, na condição de evento performativo cuja existência é vinculada ao acontecimento, ao 
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presente da ação, precisa ser sempre revivido como vez primeira, como processo que gera 

imagens, como formas que são rastros de uma virtualidade atuante. Sendo assim, a prática 

cênica será, aqui, o locus de reverberação das considerações sobre o relacionamento com a 

imagem.  Nas ressonâncias deste (en)canto primeiro, transita um corpo de atriz que, como tal, 

possui desejos de presença. É a partir das suas intimações, da sua experiência de pesquisa e 

criação, que ele empreende esta reflexão sobre alguns conceitos, noções e metáforas da Teoria 

Geral do Imaginário.  

 
 
(En)Canto segundo: a imagem e sua ciência 

 

(…) é necessário desejar que uma pedagogia venha esclarecer, senão ajudar, esta 
irreprimível sede de imagens e sonhos. 

Gilbert Durand 

 
Num contexto que padece ainda dos efeitos da depreciação cultural do imaginário, a 

obra de Gilbert Durand – em diálogo com as teorias fundadoras da imagem oriundas do 

pensamento de Gaston Bachelard, Jung, Mircea Eliade e Henry Corbin, entre outros – 

reabilitará o mito, o inconsciente e o devaneio como fontes legítimas de um saber que não 

despreza a materialidade do corpo, mas o concebe como totalidade.  O ato de imaginar é 

íntimo dos processos vitais, é ativo, criativo, entrelugar entre a percepção e a abstração. 

Acolhendo em suas investigações a análise das estruturas do imaginário e seus 

conteúdos dinâmicos como meio fundamental para a compreensão das bases míticas do 

pensamento humano, Durand chama a atenção para o fato de que existe uma “assimilação 

subjetiva no encadeamento dos símbolos e de suas motivações”, de modo que “nossa 

sensibilidade serve de medium entre o mundo dos objetos e o mundo dos sonhos” (DURAND, 

2002, p. 34). As imagens originárias denominadas arquétipos constituem, portanto, a partir de 

sua manifestação em símbolo, “o ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais” 

(idem, p. 61).  

Procedendo desse dinamismo transformador, a imagem passeia pelos limiares que a 

racionalidade objetificadora não alcança. O pensamento mítico é filho dessa experiência cujas 

raízes penetram no sensível; seus elementos são o elo entre perceptos e conceitos, conforme 

aponta Lévi-Straus (2011) ao destacar o valor dos mitos e dos ritos como modos de 

observação, reflexão, exploração e organização do mundo; integração do homem no cosmos. 
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O conhecimento advindo daí tem a autenticidade dos começos. Porque ele exige a 

vivência do instante em que o processo somático se dá em sua integridade. Investimento de 

sentido por parte do sujeito, o relacionamento com as imagens que constituem a narrativa 

mítica não tem a segurança inabalável do dogma, não pode ser imposto. As imagens 

simbólicas que o mito encadeia se estabelecem como um coagulum de sentidos, resistindo, 

portanto, à conceituação e às categorias de pensamento racional. Elas estão em contínua 

mutação: instam, provocam, põem em ação a busca por uma resposta.   

Para Gilbert Durand, o mito se organiza como uma superestrutura que é parte 

integrante do sistema dinâmico do imaginário, entendido como “o conjunto das imagens e 

relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 2002, p. 

18). Não é exclusivamente o encadeamento da narrativa o que importa no mito, mas também 

o sentido simbólico dos termos, porque ele “nunca é uma notação que se traduza e se 

decodifique, mas é sim presença semântica e, formado de símbolos, contém 

compreensivamente o seu próprio sentido” (idem, p. 357). A obra de Durand, reivindicando a 

integração entre imaginário e razão, aponta para a “antecedência do imaginário e seus modos 

arquetípicos, simbólicos e míticos, sobre o sentido próprio e suas sintaxes” (idem, p. 358). A 

partir disso, a imagem assume importância fundamental enquanto mediadora entre os 

processos somáticos e a emergência da consciência: seu potencial de criação é valor cognitivo 

e o ato de imaginar, encarnado na intimidade dos processos corporais, instaura o pensamento. 

A materialidade corpórea do processo imaginativo foi apontada por Gaston Bachelard 

(1997), quando destacava a complementaridade da imaginação formal e da imaginação 

material – sendo esta indicadora da dinamogênese da imagem na manipulação da matéria, no 

trabalho do corpo. As estruturas dinâmicas dessa imaginação material cujas nuances e 

modulações Bachelard atribuía aos quatro elementos (terra, fogo, ar e água), serviram de 

ponto de partida para que Gilbert Durand, discípulo do epistemólogo francês, desenvolvesse 

sua Teoria Geral do Imaginário, também enfatizando o enraizamento corporal das 

representações, das imagens simbólicas.  

Para Durand, no entanto, a dimensão orgânica que instaura o imaginário tem sua 

origem no nível sinestésico dos gestos inconscientes de nossa sensomotricidade, ou seja, nas 

intimações biopsíquicas dos reflexos ou esquemas sensório-motores dominantes. Também 

chamados por Durand como schèmes, esses gestos (nos quais a reflexologia de Leningrado 

localiza três reflexos principais: o postural, o digestivo e o copulatório) engendram os 
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simbolismos que se constituem como uma resposta, um esforço criativo que deseja vencer a 

angústia frente à passagem do tempo e à consciência da morte. Os reflexos citados não são os 

únicos, mas predominam em relação a um conjunto. Isso significa que, em ocorrências 

reflexas concomitantes, um reflexo dominante sempre irá inibir um não dominante. Tais 

gestos ou reflexos dominantes propostos pelos estudos de reflexologia da Escola de 

Leningrado inspiraram Durand na classificação de homologias e preponderâncias simbólicas 

nos eixos dos trajetos antropológicos constituídos pelos símbolos. Segundo os trabalhos do 

neurologista russo Wladimir Bechterev, esses reflexos são as matrizes de construção 

progressiva dos grandes conjuntos simbólicos.  

Em suas investigações sobre o imaginário, Durand correlaciona cada reflexo (schème) 

a um verbo actancial: separar/distinguir relacionando-se ao reflexo postural; 

misturar/confundir referindo-se ao reflexo digestivo e o ligar como correspondente ao reflexo 

rítmico-copulatório. As imagens ou arquétipos, em sua bifrontalidade, se constelam então a 

partir da afinidade com cada um desses gestos reflexológicos, em dois regimes de imagens: o 

diurno e o noturno. O regime diurno é constituído pelo universo mítico heroico, no qual a 

bifrontalidade da imagem se resolve em oposição, em antítese; e o regime noturno subdivide-

se no universo mítico místico, onde a bifrontalidade do arquétipo é dissolvida numa fusão e, 

por fim, no universo mítico dramático ou sintético, no qual a polaridade, a bifrontalidade do 

arquétipo se faz coincidência de opostos, jogo entre duas forças não redutíveis uma a outra. 

 

O trajeto antropológico é justamente o topos de criação das imagens, que 
envolve toda esta inter-relação entre: schèmes, arquétipos, símbolos e mitos, 
oferecendo um semantismo próprio às imagens simbólicas, que as distingue 
dos signos semiológicos. As imagens do regime diurno são provocadas pelo 
schème postural, indicando estruturas esquizomorfas (separação e 
geometrização), as imagens do regime noturno são provocadas pelos 
schèmes da nutrição e cíclico, indicando duas estruturas: mística (imagens de 
intimidade) e sintéticas (imagens de ciclo), que mais tarde, segundo 
encaminhamento durandiano, transformar-se-ia em regime autônomo. 
(LYRA, 2011, p. 140)  

 

Tais reflexos e as imagens endógenas que têm neles sua origem, formam um dos polos 

do trajeto antropológico do imaginário que encontra, na extremidade oposta dessa via de mão 

dupla, as coerções históricas, sociais e culturais – as imagens exógenas, aquelas dadas pela 

cultura. 
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Ainda que não contemple a complexidade do pensamento e da obra de Durand, a 

ênfase até aqui dada à dimensão orgânica da atividade simbólica é que permitirá, a partir de 

agora, que se estabeleçam relações entre essa ciência das imagens e o ofício do ator, cujo 

processo de criação será abordado como vivência arquetípica e percurso mitopoético. 

 

 

(En)Canto terceiro: intensidades mitopoéticas em cena 
 

(…) Volver a ser de repente tan frágil como un segundo 
Volver a sentir profundo como un niño frente a dios 

Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. (…) 
Violeta Parra 

 

O encenador russo Constantin Stanislavski, pioneiro na pesquisa dos elementos que 

constituem o trabalho do ator, deu em suas reflexões e em sua prática um lugar destacado à 

imaginação. Sua compreensão do caráter psicofísico da ação do ator sempre exigiu que, sobre 

o palco, a estrutura performativa do ator jamais fosse um conjunto de gestos e entonações 

formalmente dominados e repetidos em sua plasticidade e exterioridade visível e audível. 

Stanislavski, ao estimular o encontro, por parte do ator em cena, da vida do espírito humano, 

expandia os limites de sua arte para além da representação: atuar era vivência, organicidade, 

presença.  

Anos mais tarde, o encenador polonês Jerzy Grotowski resgataria e aperfeiçoaria o 

método das ações físicas criado por Stanislavski. Concebia o teatro como encontro entre o 

ator e o espectador, tornado testemunha daquele que, em cena, desvela-se em ato total. A 

expressão trabalho sobre si, oriunda dos escritos e da prática de Stanislavski, é tomada por 

Grotowski como uma possibilidade de autoconhecimento, de descoberta dos estratos 

arquetípicos que nos aproximam do outro, pela experiência de potências comungadas. A ação 

do ator, em Grotowski, era reação física, ajustamento ao momento presente, contato com o 

outro, acesso ao corpo-memória – memória não apenas pessoal, mas de dimensão coletiva. No 

encontro desse processo, o ator/performer se reaproximava de sua técnica originária, lá onde 

heróis, médiuns, xamãs conduziam o rito, dinamizando e unindo opostos como o sagrado e o 

profano, o consciente e o inconsciente, a estrutura e a espontaneidade como retorno ao in illo 

tempore primordial, tempo do mito, onde as coisas aconteceram pela primeira vez.  
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O percurso artístico de Grotowski teve momentos distintos de investigação. Mas seu 

interesse pelo mito, pelo arquétipo e pelos pontos de contato entre as artes performativas e o 

processo ritual perpassou todas as etapas de sua pesquisa, que transitou da arte como 

apresentação – direcionada à percepção do espectador – à arte como veículo, na qual a ênfase 

recai sobre o processo e a transformação do próprio atuante, que o encenador aproximaria, 

então, daquilo que Jung concebera como processo de individuação. 

A arte como veículo, em Grotowski, apresentando-se como vivência arquetípica, como 

paradoxo, aproxima-se do caráter gnóstico da função simbólica, tal como concebida pelos 

estudos do imaginário: dotada de um poder evocador de um mistério, presença epifânica da 

transcendência. De acordo com Durand, “todo simbolismo é uma espécie de gnose, isto é, um 

processo de mediação através de um conhecimento concreto e experimental” (DURAND, 

1988, p. 35). O sentido do símbolo é algo a ser vivenciado, convoca o “homem total”, causa 

uma comoção, um “mover com” que coloca a experiência subjetiva como condição do 

conhecer. Não há uma separação entre sujeito e objeto, mas uma reversibilidade entre ambos. 

A gnose, conhecimento que é contrário a uma imposição exterior, arbitrária, de um saber 

institucional e distanciado, é uma compreensão ancorada na subjetividade, espécie de 

encontro (ou confronto) transformador de (com) uma divindade interior.  

Assim, o processo de criação do ator entendido como experiência arquetípica instaura 

o paradoxo na imagem cênica, tornando-a criadora e receptáculo de sentidos que jamais 

podem ser desvendados, mas cujo traçado afetivo desfaz a dicotomia entre sujeito e objeto, à 

medida que os torna um só. A vivência do símbolo exige, então, um investimento de sentido 

por parte do sujeito (tanto o atuante como o espectador), sua abdução pela imagem, a sintonia 

entre o eu e o não-eu. 

Foi do encontro entre as reflexões de Grotowski, a psicologia analítica de Jung e os 

estudos do imaginário que este corpo de atriz fez de suas inquietações pesquisa e transformou 

em cena as intensidades mitopoéticas então experimentadas. Intitulada Luminescência: o 

processo do ator como experiência corporificada do arquétipo-herói2, a investigação propôs-

se compreender criando, amparada por noções e conceitos como mito, imagem, arquétipo, 

imaginação simbólica, imaginação material, individuação e mitopoese.  

                                                 
2 A pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul entre 2013 e 2015, teve orientação da Profª. Drª. Inês Alcaraz Marocco.   
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Desejando fazer-se presença na imagem, a pesquisa abordou o processo de criação e a 

estrutura performativa construída como um percurso mitopoético, a narrar e viver um 

conhecimento que se faz, a cada instante, resposta do corpo em sua totalidade a uma 

exploração que tem lugar nos domínios do sensível. Mas quais procedimentos possibilitam 

acessar a densidade do símbolo? Como permitir-se a abertura ao afeto que possibilita habitar-

se de imagens, entregar-se a elas, mover-se por seus dinamismos e, a partir deles, conhecer? 

Quais obstáculos se impõem à vivência das imagens em cena? Esses impedimentos são os 

mesmos do cotidiano? É a concepção redutora da imagem e da imaginação no regime 

epistemológico que conforma a maneira como pensamos que nos torna por vezes alheios à 

potência da imagem?       

Certamente não há uma resposta definitiva a todas essas questões. E a maneira de 

respondê-las não cabe numa lógica discursiva, pois pertence à ação, ao corpo em trabalho, que 

tenta eliminar seus próprios obstáculos. A pesquisa buscou caminhos e ainda os percorre.3 De 

fato, o regime epistemológico que conforma a maneira como pensamos e agimos nos torna 

frequentemente alheios à potência da imagem. Como se não confiássemos na inteligência do 

nosso corpo em sua integridade, sempre bloqueamos, separamos, catalogamos, rechaçamos a 

complexidade das imagens inconscientes. Condicionados a entender, a explicar, a duvidar dos 

nossos devaneios, da atividade da imaginação. Nossa concepção comumente redutora da 

imagem impede que ela nos provoque afeto ou, quando esse afeto acontece, somos impelidos 

a um distanciamento. O devaneio, o delírio, o pathos provocado pela imagem por vezes 

parecem ameaçadores ao que concebemos como lucidez e racionalidade. Vivemos na pobreza 

da experiência de um tempo de excessos vazios, alienante e sem sentido porque carente de 

imaginação. A imagem simbólica nos exige uma outra atitude, que não se apegue 

necessariamente às formas, mas perceba o processo que conduz a elas.  

Do ator, espera-se que dê menos importância ao efeito e apaixone-se por cada instante 

de presença. Que comece, talvez, por perguntar-se e, movido por suas questões, torne-se cada 

vez mais íntimo dos elementos que constituem seu ofício: a consciência de seu corpo e do 

                                                 
3 Além do experimento cênico A mulher de Putifar, cujo processo de criação foi relatado em memorial crítico-
reflexivo, também foi realizada, em fevereiro de 2015, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, a 
oficina Ver, escutar, revelar e encontrar: caminhos para uma investigação da presença, ministrada pela 
pesquisadora e destinada a compartilhar alguns procedimentos experimentados na pesquisa. Atualmente, os 
cruzamentos entre o processo criativo e os estudos do imaginário seguem sendo explorados em oficinas 
permanentes de teatro realizadas no Memorial e Espaço Cultural Casa do Leite, na cidade de Cachoeirinha, onde 
um projeto de criação cênica inspirado na mitologia dos orixás vem sendo desenvolvido.  
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espaço; a reação e atenção ao que constitui o espaço que ele ocupa; a relação entre precisão e 

organicidade naquilo que executa; reação e ajustamento ao momento presente; contato com o 

outro, consigo, com sua imaginação; o desenvolvimento do trabalho de seu corpo-voz em 

flexibilidade, força, equilíbrio, plasticidade… Enfim, tais elementos podem ser os mais 

diversos e sempre envolvem um aspecto imaginal que anima a forma, que reside nela como 

um poder, seu mana, o numen daquilo que é dizível.  

Os caminhos criativos, embora possam ser compartilhados, são sempre uma busca 

individual, à medida que são um saber de experiência. É possível que os elementos acima 

mencionados possam conduzir a uma investigação de resistências e hábitos incorporados, a 

um trabalho sobre si, ao encontro de possibilidades técnicas do corpo do atuante, que 

permitam o alcance de qualidades de presença e atenção mais sutis em relação aos 

condicionamentos da experiência cotidiana. O ato criativo – assim o concebia Grotowski – 

surge a partir da eliminação dos obstáculos que impedem o encontro comportamento 

orgânico, que se constitui como conexão corpo-mente no instante presente, uma não divisão 

que devolve ao ato o impulso que é sua potência.  

Há caminhos para a presença na imagem, embora estejamos, atores ou não, pouco 

familiarizados a eles. A imagem nos pede disponibilidade e inteireza: nela, para ela. Que nos 

deixemos conduzir. Que não nos contentemos e restrinjamos a falar sobre ela, mas falemos 

com ela, como um daimon que de nós se aposse, porque a imagem não quer ser apenas um 

objeto separado, a ser observado à distância. Parece difícil, dados os nossos hábitos 

incorporados, a nossa tendência a colonizar o imaginário, descrever, dissecar, anatomizar o 

processo que a imagem é.  Mas ela sobrevive, insiste em apresentar-se como paradoxo, não 

para ser com-preendida, mas con-vivida. O símbolo apela a um sentido gnóstico, de 

participação mística, como diria Jung. Necessita de relacionamento, não de explicação. É essa 

fusão o instante da realização simbólica.  
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de la période démocratique du pays se configurant tous les jours à la télévision 
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Resumo 
O recorte aqui analisado está inserido em uma obra audiovisual (telenovela) que pretendeu 
representar a sociedade brasileira através de personagens paradigmáticos. Diante disso, as 
imagens do programa televisivo situado no início da redemocratização no Brasil (novela 
Roque Santeiro, TV Globo, 1985) recriavam o novo processo social e político do país. 
Pretendemos discutir o contexto de uma narrativa produzida com poucos recursos 
tecnológicos;analisar um elemento protocolar do produto ficcional que configura o imaginário 
do telespectador. 
Palavras-chaves: imaginário; redemocracia; símbolos; vinheta; audiovisual. 
 
Abstract 
The clipping here analyzed is inserted into an audiovisual work (soap opera) that intended to 
represent the Brazilian society through paradigmatic characters. Therefore, the images of the 
television show set in the beginning of democratization in Brazil (novel RoqueSanteiro, TV 
Globo, 1985) recreated the new social and political process of the country. We intend to 
discuss the context of a narrative produced with few technological resources; analyze a 
protocol element of the fictional product that sets the imagination of the viewer. 
Key-Words: imaginary; redemocracia; symbols; vignette; audiovisual. 
 

Pontos de abertura 

Considerando que a formação de sentido se dá não somente por meio da mobilização 

de aspectos apresentados no momento da recepção de certo conteúdo, vamos investigar que 

                                                 
1 marciosoarespoa@gmail.com. 
2 pierrecoca@hotmail.com. 
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outros elementos integram o processo de fabricação e visualização dessas imagens da vinheta 

de abertura da telenovela “Roque Santeiro” (1985).  

Diariamente, a vinheta de abertura de cunho político e social foi representada com a 

imagem de trabalhadores em fila e com a letra de música em diálogo como telespectador, 

remetendo a um momento especial do país, em 1985, pós-“Diretas Já”. Com a morte recente 

do eleito presidente Tancredo Neves (dois meses e dois dias antes da estreia da novela), 

existia uma comoção nacional e um novo regime republicano estava vigente. Havia a 

liderança do presidente José Sarney, o vice. Neste recorte, o universo ficcional remete a uma 

realidade política-extra-textual. Diante disso, entendemos o produto televisivo como um 

objeto comunicativo, ou seja, participante de um processo social e pessoal de contínua 

fabricação de sentido.  

Neste trabalho, o criador ou “artista”do viés analisado e a audiência não serão 

diferenciados em relação a suas atuações no momento da fabricação e posterior recepção do 

conteúdo televisivo. Nossa preocupação, de cunho antropológico e comunicacional, será 

pesquisar as motivações intrínsecas nesta produção protocolar (vinheta). 

 

Histórico 

 Um ano antes da exibição da vinheta analisada, ocorreu o Movimento “Diretas Já”, 

abrangendo grande parte da sociedade civil por reivindicação de eleições para presidência 

diretas no Brasil. A concretização dessa possibilidade ocorreu com a votação da proposta de 

Emenda Constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a Proposta de Ementa 

Constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. 

 O movimento agregou diversos setores da sociedade brasileira. Participaram partidos 

políticos de oposição ao regime ditatorial, além de lideranças sindicais, civis, artísticas, 

estudantis e jornalísticas. Um novo país estava sendo desenhado através de uma mudança na 

maneira de governar.  

Em 1985, durante exibição da maior parte da novela (24 dejunho de 1985 – 21 de 

fevereiro de 1986), o Brasil estava no início do período de redemocracia, após ditadura 

desde1964; o momento de “liberdade” na sociedade tem reflexo na televisão.  

De acordo com a história da teledramaturgia brasileira, a emblemática novela “Roque 

Santeiro”, de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, abrangeu expressivo número de telespectadores. 
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Trata-se de um momento sem a existência de internet. A TV Globo apresentava diariamente 

uma narrativa com temas polêmicos e revelava as mudanças culturais, sociais e políticas. 

 

Os Protocolos de Abertura na TV 

Através de elementos textuais sincréticos, a emissora exibe, cotidianamente e 

repetidamente, uma vinheta de abertura para suas novelas. As imagens da vinheta do 

programa de maior audiência recriavam o novo processo social e político do país. De acordo 

com Balogh (2002), o nível discursivo se produz sobre os mesmos elementos que a análise 

narrativa, mas retoma aspectos que nela foram deixados de lado, bem como a cobertura 

figurativa de conteúdos narrativos, os temas, mecanismos de delegação do saber, modos de 

organização dos atores, da espacialidade e da temporalidade, entre outros. A abertura de uma 

telenovela faz parte de uma estratégia de construção do discurso ficcional na TV. Trata-se de 

uma vinheta de caráter fortemente normatizado por demandas e gênero.  

Dado que a estética da interrupção caracteriza a telenovela, as vinhetas de abertura 

acabam interferindo de maneira eficaz no fazer discursivo que se analisa, percorrendo o 

imaginário social. Em A Semiótica da Cultura de Ivan Bystrina pode ser encontrada uma 

investigação sobre a presença de traços invariantes no processo de codificação da cultura. 

Podemos buscar na enunciação o pressuposto do produto final. De acordo com Balogh 

(2002), a enunciação nunca é totalmente clara, porém deixa no enunciado as suas marcas. A 

mídia dita qual o tempo da sociedade e, nessa lógica, o imaginário recria.  

Segundo apontamentos de Trindade e Laplatine (1996), a imaginação pode ser 

compreendida como tudo aquilo que não existe, um mundo oposto à realidade concreta. 

Refere-se a uma produção de devaneios, de imagens que explicam e permitem a evasão para 

longe do cotidiano. Para estes autores, a necessidade de entendermos a realidade é no intuito 

de superá-la e, uma das formas possíveis é através da imaginação, uma vez que possibilita 

chegarmos ao real e até vislumbrá-lo antes deste se constituir em real. 

A abertura da telenovela “Roque Santeiro” mistura os ícones do imaginário rural, 

provinciano e regional, com os ícones da vida urbana, cosmopolita e globalizada. Muito 

embora o que se apresenta na vinheta não seja o tratamento do triângulo amoroso condutor da 

trama. O logotipo da novela, os créditos da equipe de produção e de atores e autores 

configuram o que chamamos aqui de protocolo. O logo “Roque Santeiro”, enquanto chamada 

do personagem título, possui evidência e referência a partir de um elemento sonoro que 
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remete ao mundo religioso que permeia a novela. Uma auréola está eminente ao título de 

santo milagreiro e o som de um sino ao final remete ao chamado da igreja ou, também, ao 

símbolo da TV Globo e seu tradicional “plimplim”. 

O discurso, através de seu “relato de apresentação” Greimas (1987), cria sua própria 

realidade. Esse relato integrante de um contexto televisual pressupõe o título, os protocolos de 

abertura, a música introdutória. De acordo com Lopes (1985), o relato se constrói no verbal 

mediante a denominação que convoca à existência dos elementos suportes do enunciado. Os 

enunciados giram em torno de um ou mais paradigmas temáticos. Esses elementos se 

localizarão no discurso como atores, espaço e tempo relacionados com os programas 

narrativos de base.  

É possível considerar as vinhetas de abertura como parte da moldura contextualizadora 

do relato. Desse modo, nos produtos audiovisuais construídos por materiais e linguagens 

semióticas sincréticas, pressupõem um discurso claramente heterogêneo. 

Muito embora a “estética da repetição” seja característica singular da televisão, há 

avanços consideráveis na sua linguagem. O veículo aqui tratado possui um amálgama das 

linguagens do cinema, dos quadrinhos, do videoclipe, da publicidade e tantas outras.A obra 

original baseada no texto adaptado para o teatro, “O Berço do Herói”, pelo qual Dias Gomes 

nos dá uma ilustração precisa, conquanto caricata, dessa incompatibilidade entre dois ângulos 

de visão – militar e civil – da realidade humana, em geral, e brasileira em particular, através 

do filtro da dramaturgia. 

Segundo Balogh (2002), as vinhetas de abertura e fechamento constituem elementos 

muito importantes dos relatos de apresentação nos formatos ficcionais de TV. Elas separam a 

série da sua precedente e da subsequente na grade de programação. Determinam o clima, a 

época, eventualmente o gênero da série e conduz a leitura do espectador. A produção da 

vinheta está separada do restante da série e, atualmente, tem auxílio da computação gráfica, 

sempre terminando por representar um espetáculo em separado. 

A TV Globo incumbe na época a Hans Donner a tarefa de modernizar o formato de 

vinhetas do horário nobre. Contudo, ele utiliza a ambiguidade e o surrealismo através de jogo 

de imagens. A produção de sua equipe mostra nesta vinheta, de maneira inusitada, a invasão 

da máquina no espaço do homem brasileiro. Tratores andam sobre espigas de milho, boias-

frias caminham sobre folhas gigantes, motocicletas percorrem sobre cocos, carros trafegavam 

sobre vitórias-régias, barcos navegam sobre uma asa azul de borboleta, entre outras situações 
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curiosas. A produção desses efeitos especiais é realizada com o auxílio do chromakey (técnica 

que permite usar duas imagens diferentes) e de miniaturas, embora a ideia inicial do produtor 

Hans Donner fosse a de utilizar carros de verdade na cena em que há um engarrafamento 

sobre uma vitória-régia.  

 

Elementos sonoros da abertura 

No conjunto da obra, a trama traz de fato, como anunciado na música de abertura, 

“deus e o diabo na terra”. Faz-se a seguir a análise da letra de “Santa Fé”, do cantor e 

compositor Moraes Moreira, que se repete diariamente durante a exibição de “Roque 

Santeiro”. 

 

Deus e o Diabo na Terra 

Sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal 

Ninguém destrói essa guerra 

Plantando brisa e colhendo vendaval 

Não sou nenhum São Tomé 

No que eu não vejo eu ainda levo fé 

Eu quero a felicidade 

Mas a tristeza anda pegando no meu pé 

Tem gente falando com a lua, gente chorando na praça 

Menino querendo rango, nego bebendo cachaça 

E a cada minuto que se passa 

Tem muita gente chegando 

Tem muita gente pagando, pagando, pagando 

Pra ver 

 

A letra da música remete, principalmente em seus versos iniciais, ao filme dirigido por 

Glauber Rocha: “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. A obra brasileira, de 1964, do gênero 

drama, mostra a vida sofrida de um casal de nordestinos. A seca, a pobreza, a questão 

latifundiária, a religião e a fé são temas abordados. A produção fílmica, considerada um 

marco do Cinema Novo, foi gravada na Bahia. 
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A música “Santa Fé”, própria do elemento narrativo, possui um dos temas centrais da 

novela, que trata da religiosidade. Nesse sentido “deus e o diabo na terra” significa e remete 

ao assunto em voga: o catolicismo poderia manter o perfil conservador ou permitir a linha 

progressista. O debate, ainda permeado por preconceito, reafirma em manter a posição 

tradicional da igreja conservadora: o clero progressista é considerado obra do diabo.  

E a canção se posiciona também quando diz “[...] não sou nenhum São Tomé. No que 

eu não vejo eu ainda levo fé”, ou seja, não somos santos, ninguém mantém uma perfeição no 

caráter e dita pela palavra de Deus. O que não se vê, considera-se como se o que está escrito 

na Bíblia seja o certo e visto. O mito ficcional Roque Santeiro simboliza o clamor à fé, uma 

alternativa para superar males da sociedade. A auréola de um santo sobre o título Roque 

Santeiro concentra de forma automática esse aspecto religioso. 

A vinheta tem a funcionalidade de introduzir narrativa em assunto a ser tratado pela 

obra. Dessa forma, ela pode possuir elementos imagéticos de tempo e espaço. No caso, o 

Brasil está fielmente retratado por trabalhadores, belezas naturais e produtos de manufatura. O 

relato do possível crescimento do país pós-ditadura está nos produtos industriais que 

simbolizam o progresso. 

Na primeira cena, por exemplo, são mostrados os boias-frias, que trabalham na roça, 

pessoas sacrificadas, em busca de dias melhores. O figurino dessa cena está bem representado 

e idealiza o brasileiro como um cidadão que luta por sua dignidade, mesmo vivendo num país 

colonizado, ainda subdesenvolvido em 1985, e que precisa ter fé para seguir em frente. Eles 

estão em fila, carregam enxadas, usam chapéus e lenços na cabeça para se proteger do sol, 

referenciando ainda ao clima tropical. Eles estão na direção descendente do quadro, em linha 

diagonal. Dessa forma, podendo representar a crise, remetendo a uma regra da pintura 

barroca. Quando a câmera se afasta, é possível ver uma folha gigante, que remete a um país 

com vegetação rica, acentuada, provavelmente por partir do ponto de vista de um estrangeiro 

como Hans Donner. 

Na segunda cena, já se percebe que o significado de arte muda profundamente no 

início de uma era tecnológica, pois a estética da imagem permite uma colagem de viés 

surrealista; um avião sobrevoar um crocodilo gigante. O resultado é uma ideia difusa, sem 

equilíbrio em sua harmonia, com uma distorção da realidade, parecendo uma pintura abstrata 

sendo filmada. 
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A terceira cena tem simetria, embora ainda conserve elementos surreais, quando um 

trator e duas mulheres caminham sobre uma espiga de milho e também em linha descendente 

no quadro. Os artifícios da linguagem contrastam com a simplicidade dos boias-frias e a 

representação da natureza. 

A cena seguinte mostra um trem saindo de uma flor, que só percebe-se tratar de um 

vegetal quando ocorre o afastamento da câmera. Existe uma forma de criar antagônica, que 

varia entre a irregularidade e a regularidade, a fragmentação e a unidade. O trem está em linha 

reta nesse momento. São oposições abordadas por Dondis (1997) em sua obra sobre a sintaxe 

visual.  

Depois há um merchandising em cena, quando o motoqueiro dirige uma Agrale sobre 

cocos de verdade. Aqui existe uma ênfase em uma marca nacional enfrentando a 

irregularidade do caminho, representado com ousadia, pelos inusitados cocos. A direção no 

quadro também é descendente. 

Na cena seguinte existe uma suposta monotonia, um homem puxa um carro de bois, 

ouve-se o mugido, eles andam vagarosamente, a câmera abre e curiosamente o percurso 

ocorre sobre um cacho de bananas verdes. Mais uma vez temos a justaposição de imagens em 

uma cena ousada por conta de um efeito que apresenta o surreal. Direção do percurso 

descendente no quadro da tela. 

A penúltima cena segue o mesmo estilo, quando está em quadro um homem dentro de 

uma jangada. O local que parecia ser rio ou mar com a câmera fechada, é a asa de uma 

borboleta azul. 

Depois da abertura de caráter mais genérico, entra-se no universo ficcional da pequena 

cidade de Asa Branca, o mundo onde se passa a narrativa. Mesmo sendo um microcosmo, ele 

remete ao Brasil, ao seu modo de construir a ficção e através dela, criticar a realidade. 

Em todos seus inúmeros aspectos, a vinheta de abertura analisada trata-se de um 

processo complexo. Não obstante, não há por que transformar a complexidade num obstáculo 

à compreensão do modo visual. De acordo com Dondis (1997), quanto mais simples a 

fórmula, mais restrito será o potencial de variação e expressão criativas. Para ela, longe de ser 

negativa, a funcionalidade da inteligência visual em três níveis – realista, abstrato e simbólico 

– tem a nos oferecer uma interação harmoniosa, por mais sincrética que possa ser. 

O protocolo de abertura da novela “Roque Santeiro” possui um processo 

multidimensional, cuja característica mais extraordinária é a simultaneidade. Cada função está 
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ligada ao processo e à circunstância, pois a visão não só nos oferece opções metodológicas 

para o resgate de informações, mas também opções que coexistem e são disponíveis e 

interativas ao mesmo tempo. Os resultados são positivos, não importando quão condicionados 

se esteja a tomá-los como verdadeiros. 

 

Figuras do Imaginário 

Podemos dizer que as figuras do imaginário, nomeadamente o mito, dão-se a conhecer 

pela repetição, pela redundância quer dos seus temas, quer das suas sequências simbólicas: 

 
O imaginário nas suas manifestações mais típicas (sonho, devaneio, rito, 
mito, narrativa de imaginação, etc.) é portanto alógico relativamente à lógica 
ocidental, desde Aristóteles até mesmo de Sócrates. Identidade não 
localizável, tempo não dissimétrico, redundância, metonímia ‘holográfica’, 
definem uma lógica ‘alternativa’ que, por exemplo, a do silogismo ou da 
descrição temporal, mas mais próxima, em certos aspectos, da da música. 
Esta última, como o mito ou o devaneio, repousa sobre as transposições 
simétricas, dos ‘temas’ desenvolvidos ou mesmo ‘variados’, um sentido que 
só se conquista pela redundância (refrão, sonata, fuga, leitmotiv, etc.) 
persuasiva de um tema. A música, mais que qualquer outra, procede por um 
assédio de imagens sonoras ‘obsessivas’ (DURAND, 1994, p.57). 

 
É possível, então, tornar inteligíveis as configurações de imagens, próprias dos 

criadores individuais, dos agentes sociais ou das categorias culturais, identificando as figuras 

míticas dominantes, identificando a sua tipologia e procurando ciclos de transformação do 

imaginário através da hermenêutica mitodológica proposta por Gilbert Durand, que engloba a 

mitocrítica e a mitanálise. A primeira direcionada para os textos literários, nos quais o 

miticiano procura estabelecer uma relação entre o texto literário, oral ou escrito, e o mito; a 

segunda direcionada para detectar os mitos diretores dominantes em dada época histórico-

social. Nesta perspectiva, a mitocrítica completa a mitanálise e vice-versa funcionando a 

mitodologia como uma espécie de modelo hermenêutico de que as duas orientações 

funcionassem como autênticos vasos comunicantes (DURAND, 2000, p. 187-231). 

Situando-se a imaginação, entendida já como a faculdade do possível, o poder da 

contingência do futuro entre portas “da animalidade” e da “razão técnica”, (DURAND, 1984, 

p. 501) e identificando-se o imaginário com a noção capital de “trajeto antropológico” tal com 

o fez Durand, compreende-se a afirmação do autor quando salienta que a retórica é o fim 

último do trajeto antropológico no seio do qual se estende o domínio do imaginário (1984, p. 
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499) porque é a retórica que assegura a passagem entre a semântica dos símbolos e o 

formalismo da lógica ou o sentido próprio dos signos (1984, p. 483). 

Partimos neste artigo do pressuposto que a desconstrução à matriz tradicional de narrar 

na televisão vem sendo progressiva, sobretudo, no que tange a formatos estéticos de suas 

vinhetas e percursos narrativos do ponto de vista da produção. Essas características podem ser 

percebidas de modo geral na fragmentação da programação, na repetição constante de 

determinados elementos, na autoreferenciação, na existência de um macrodiscurso para além 

do programa em si, na transmissão única, entre outros. Podemos observar nestas vinhetas que 

se evidenciam como modelizantes, o modo como os planos de câmera são trabalhados 

conduzindo o olhar do espectador e sugerindo uma determinada leitura, a busca por uma 

cenografia realista ou não, a existência de ganchos narrativos, o estabelecimento de núcleos 

de personagens, fazendo referência aos grupos sociais, entre outros. Esse formato evoluiu por 

anos com o auxílio da tecnologia e a estética de mídia cultural, que lança outras músicas, 

outros produtos, equacionando imaginários. 

Para Castoriadis (1982) o imaginário social-histórico é fonte de criação exnihilo (do 

nada), não são reflexos, cópias ou imagens, são criações puramente indeterminadas, que 

colocam o ser como porvir. Isto é, para o autor há uma significativa diferença entre 

construção, fabricação (tekné) entendida como copiar algo que já existe; e criação (poiésis), 

que é a emergência de novas formas que ainda não existiam, dando ênfase à potencialidade 

criativa do homem para construir outras formas sociais e históricas, manifestando o 

imaginário e instituindo nova sociedade. Para o autor, poiésis não é reprodução, imitação de 

formas já existentes, é emergência do novo. Podemos pensar aqui na concepção de imagens 

em série e seus espaços, maisa construção de novas linguagens. A representação contínua e 

repetida, a que permite “fazer lembrar” como precursora do imaginário sendo configurado no 

novo de maneira contínua. 

O protocolo de apresentação de “Roque Santeiro” se estabelece como uma embalagem 

de um produto televisivo cujo tema central é a religiosidade, sendo possível situar a noção de 

imagem e recorrer ao iconoclasmo ao apresentar os símbolos da narrativa. 

Diante disso, ficam propostos questionamentos sobre as relações existentes entre o real 

e o imaginário. Concluímos que o discurso midiático recorre às imagens arquetípicas que 

evidenciam o estereótipo, o preconceito e as degradações metaforicamente utilizadas em 

produtos comunicacionais. A Comunicação Social solicita compreensão também a partir da 
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perspectiva do imaginário, especialmente no que se refere às imagens que se repetem em 

vários espaços. 
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Família centro do mundo, descida ao inferno, renascimento e queda:  
O imaginário movido pelo rockumentary Cobain: Montage of Heck 

 
The family as center of the world, the descent to hell, the renascence and the fall:  

The imaginary moved by Cobain: Montage of Heck rockumentary 
 

La famille centre du monde, la descente aux enfers, la renaissance et la chute : 
L'imaginaire mu par le rockumentaire Cobain : Montage of Heck 

 
 

Danilo FANTINEL1 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 

 
 

Resumo 
Roqueiros vendem menos discos hoje do que há 20 anos, porém ainda provocam o mesmo 
fascínio entre o público. Este magnetismo se dá em vários níveis, incluindo o do imaginário 
antropológico (DURAND, 2012), lócus da carga simbólica movimentada pelos músicos e por 
seu estilo de vida. Tendo em vista que o homem contemporâneo reelabora e compartilha 
imagens, simbolismos e mitos antigos em seu comportamento atual, entendemos que 
documentários sobre rock stars registram o percurso destes novos olimpianos (MORIN, 1997) 
pelo mundo, bem como sua constante produção de conteúdos simbólicos constitutivos do 
imaginário humano. Neste artigo, propomos uma leitura simbólica do longa-metragem 
Cobain: Montage of Heck, relativo ao ex-líder do Nirvana, Kurt Cobain, para assim revelar o 
imaginário rock movido pelo guitarrista. 
Palavras-chave: imaginário; cinema; documentário; música; rock. 
 
 
Abstract 
Rock stars sell fewer records today than 20 years ago, but they still fascinate audiences 
around the world. Such magnetism presents itself in so many levels, including the 
anthropological imaginary (DUAND, 2012), dimension where all symbolic content produced 
by musicians take place. As contemporary men reproduce and share images, symbolisms and 
ancient myths in its present behavior, we understand that rock stars documentaries register 
those new olympians (MORIN, 1997) journeys through the world, filming procedures and 
facts that move the human imaginary. In this article, we offer a symbolic interpretation of 
Cobain: Montage of Heck, a rockumentary about Kurt Cobain, former Nirvana’s leader, in 
order to reveal the rock imaginary moved by the guitarist. 
Keywords: imaginary; cinema; documentary; music; rock. 
 
 

Em 1994, quando Kurt Cobain cometia o suicídio aos 27 anos, em Seattle, nos Estados 

Unidos, após uma vida de excessos e sofrimento, fãs de música ainda compravam CDs em 

                                                 
1 danilo.fantinel@gmail.com  
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quase todo mundo. Porém, se no início dos anos 2000 a venda de discos caiu com o 

fortalecimento das trocas de arquivo digital entre pessoas2, o interesse provocado pelos 

músicos, por suas canções e por sua vida não diminuiu. O culto a roqueiros se mantém, 

reforçando a noção de que a origem desta adoração não está centralizada somente na potência 

capitalista de gravadoras que giravam a cadeia produtiva e consumidora de rock, mas 

principalmente no apelo cultural, simbólico e potencialmente mítico provocado pelos artistas 

e por seu estilo de vida. 

O entendimento sobre o fascínio, o culto e o consumo de rock’n’roll e de rock stars 

pode ganhar novas dimensões se problematizado em função dos Estudos do Imaginário 

preconizados pela Escola de Grenoble, que como heurística oferecem conhecimentos 

adicionais ao saber já constituído por outras áreas de pesquisa. A partir de uma leitura 

simbólica do documentário Cobain: Montage of Heck (2015) atenta ao trajeto antropológico 

(DURAND, 2012) que dá origem às imagens, buscamos revelar o imaginário movimentado 

pelo guitarrista Kurt Cobain, ex-líder da banda Nirvana, levando em conta essencialmente3 as 

informações apresentadas pelo filme de Brett Morgen lançado em 2015. 

Conforme Gilbert Durand (2012), o imaginário humano se coloca como um grande 

sistema de imagens simbólicas de raízes arquetípicas e perfil polissêmico que estimulam 

constelações de simbolismos variados conectados a três grandes estruturas: a Heroica, ligada 

ao Regime Diurno das imagens (dimensão simbólica de forma geral cortante e virilizada), a 

Mística e a Dramática, ambas inseridas no Regime Noturno (com teor mais receptivo e 

uterino).  Durand (2000, p. 99 e 100) entende que este imaginário antropológico possibilita ao 

sujeito lidar com suas angústias essenciais, oriundas da passagem do tempo e da consciência 

da morte, cumprindo assim um papel psicossocial equalizador. Para o autor, o homem cria 

imagens como técnica de defesa simbólica contra a inevitabilidade da morte.  

Promotor de enraizamento antropológico, o imaginário estabelece uma correspondência 

com estruturas simbólicas antepassadas, pois o homem contemporâneo atualiza imagens 

pregnantes e repete mitos antigos em seu comportamento atual. Compartilhando deste 

imaginário, o sujeito propõe sentidos a sua experiência que variam conforme as interações 

                                                 
2 Em 1997, a indústria fonográfica brasileira rendeu R$ 1,3 bilhão, soma repetida no ano seguinte devido às 
vendas de discos de axé, sertanejo, pagode e pop. Em 2001, o montante foi reduzido para R$ 998 milhões. Em 
2012, caiu para R$ 373,2 milhões. O Brasil desceu no ranking mundial de vendas do 5º lugar em 1997 para o 12º 
em 2012. Fonte: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,o-disco-ainda-pulsa-imp-,863756 
3 Dados suplementares foram pesquisados em textos biográficos ou jornalísticos publicados no Brasil ou no 
exterior anteriormente. 
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entre sua subjetividade e seu meio sociocultural. Durand (2012, p. 41) entende que as imagens 

simbólicas são resultantes desta confluência, deste trajeto antropológico de ordem dual e 

recíproca, desta “[...] incessante troca [...] entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as 

intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”. Ou seja, as imagens seguem 

uma constante antropológica que coloca em relação as condutas inerentes à condição humana 

e as coerções histórico-sociais.  

Em retroalimentação permanente, o imaginário é nutrido por novas imagens ao mesmo 

tempo em que tem seus conteúdos refletidos tanto na conduta dos indivíduos quanto em sua 

produção cultural e midiática.  

 

Do documentário ao imaginário 

Duas das expressões artísticas mais populares, música e cinema são linguagens pelas 

quais o homem elabora e debate ideias sobre si e seu ambiente. De acordo com Fernão Pessoa 

Ramos (2013), filmes documentários fazem representações sobre realidades e asserções sobre 

o mundo histórico independentemente de seu tema, como ocorre com obras documentais 

sobre o rock’n’roll. Os chamados rockumentaries ou rock docs4 registram o cotidiano, o 

processo criativo, o culto e o consumo de artistas e bandas. Em seu percurso antropológico, 

roqueiros atuam como produtores de imagens técnicas5 (FLUSSER, 2011) e protagonistas de 

histórias que, se por um lado integram o repertório cultural compartilhado, por outro 

estimulam imagens simbólicas constitutivas do imaginário. Assim, instauram narrativas 

míticas contemporâneas marcadas por imagens arquetípicas (JUNG, 2002) e símbolos 

(ELIADE, 2002) recorrentes capazes de estruturar um imaginário rock que, por sua vez, está 

inserido ao imaginário humano como um todo. Nesta leitura simbólica sobre Cobain: 

Montage of Heck, buscamos revelar imagens, simbolismos e traços míticos evocados pela 

trajetória do ex-líder do Nirvana.  

Foco de robusto debate acadêmico, este formato cinematográfico apresenta ainda hoje 

uma conceituação complexa, orbitando critérios sobre verdade, realidade e representação. 

Porém, seguindo Ramos, entendemos que documentários representam realidades e se 

posicionam sobre o mundo histórico a partir de elementos estéticos e narrativos. Portanto, 

                                                 
4 O documentário de rock, também chamado rockumentary ou rock doc, guarda semelhança com o Cinéma 
Vérité francês e com o Direct Cinema norte-americano, propondo a verticalização no tratamento de seus temas. 
5 Conforme Vilém Flusser, imagens técnicas são produzidas pelo homem com o auxílio de aparelhos, como 
fotografias, filmes ou vídeos. São imagens materiais, visuais, que dependem de alguma superfície. 
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devemos entendê-los não como espelhos de realidades, mas como filmes que montam 

discursos e imagens técnicas para operar representações fílmicas documentais – mesmo que 

estas sigam rigorosamente as intencionalidades e subjetividades de seus realizadores. Ainda 

assim, observamos que documentários registram a experiência do homem no mundo.  

 

Deuses da atualidade 

Ídolos de multidões transnacionais, às quais apresentam um estilo de vida desejado por 

muitos fãs, os roqueiros assumiram a posição de heróis em uma cultura pop que, desde seu 

início, atualiza culto e consumo como formas de reverência. Abordar o culto no que se refere 

à experiência da música se torna importante se pensarmos como José Miguel Wisnik (1999), 

que a entende como elemento coordenador das sociedades, atuando como mito fundador das 

culturas. Segundo sua antropologia do ruído: 

 
Um único som afinado, cantado em uníssono por um grupo humano, tem o 
poder mágico de evocar uma fundação cósmica: insemina-se coletivamente, 
no meio dos ruídos do mundo, um princípio ordenador. [...] As sociedades 
existem na medida em que possam fazer música (WISNIK,1999, p. 33-34). 

 

O peso que o autor dá à música no processo de formação social lhe confere uma carga 

antropológica significativa no que diz respeito aos fundamentos das sociedades, despertando 

paralelismos com a concepção durandiana de imaginário como fundante da estrutura social. 

Tendo em vista que a música é uma das expressões culturais mais antigas da civilização, 

veículo de imagens poéticas oriundas do que Gaston Bachelard (1990, 2001) chama de 

imaginação criadora do homem, devemos então lembrar que a música tanto reflete quanto 

alimenta um imaginário arquetípico que, como capital cultural, dá sentido ao homem e à 

sociedade. 

Sendo o homem produto de sua própria evolução cultural, os mitos tendem a emergir 

socialmente com frequência, mesmo que diluídos e degradados. Reatualizados, eles 

proporcionam graus diversos de sentidos que podem ser tanto apreendidos e interpretados 

pelo sujeito individualmente quanto apropriados e refletidos por produtos culturais e 

midiáticos. Residem aí os aspectos de recorrência mítica e de continuidade da mitologia 

ancestral na cultura atual dos quais fala Durand – posicionamentos estes que dialogam com o 

conceito de novo olimpiano proposto por Egdar Morin (1997), pelo qual o autor caracteriza os 

atuais artistas ou esportistas, por exemplo, como entidades míticas contemporâneas. 
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Morin vê nestes novos olimpianos os deuses da contemporaneidade, cujo papel 

mitológico lhes é conferido pela mídia. Dotados de dupla natureza, sendo uma humana, 

mortal, e outra sobre-humana, divina, são eles os novos modelos de comportamento e 

conduta. Se o teor humano permite a identificação dos admiradores, a porção supostamente 

divina garante o fascínio pelo ídolo. Nesta sobreposição de valores, a vida dos olimpianos 

interage com a vida cotidiana dos mortais, provocando neles um interesse constante por 

deidades midiáticas: 

 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e 
no real, simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla 
natureza é análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião 
cristã: olimpianas e olimpianos são sobre-humanos no papel que eles 
encarnam, humanos na existência privada que eles levam. A imprensa de 
massa, ao mesmo tempo em que investe os olimpianos de um papel 
mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 
substância humana que permite a identificação (MORIN, 1997, p. 106). 

 

Olimpianos atuais, estrelas da mídia como artistas do cinema e da TV, músicos, top 

models e esportistas, ao se colocarem como ideais a serem seguidos, induzem o público ao 

consumo de bens (materiais ou não) cuja função, entre outras, é reforçar a lógica binária e 

cíclica de culto e consumo – culto este que nasce justamente dos papéis assumidos pelos 

novos olimpianos no trânsito entre o mundo histórico no qual vivem, lócus de sua natureza 

humana, e a esfera midiática que lhes confere o papel mitológico citado por Morin. 

Pauta frequente da cobertura midiática, estes deuses da atualidade tornam-se modelos de 

autorrealização adorados por massas de consumidores, fato que aponta sua importância à 

cultura popular contemporânea. Grifes de poder, novos olimpianos como os rock stars ditam 

um estilo de vida cujas práticas são intensamente registradas em filmes documentários. São 

estes longas-metragens documentais que dão acesso aos fatos, histórias e condutas de bandas 

e cantores que, em última análise, emanam traços arquetípicos, imagens simbólicas e 

metáforas recorrentes instauradores de narrativas contemporâneas e de simbolismos 

constitutivos de um imaginário rock. 

 
 
 
Uma leitura de Cobain: Montage of Heck  
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O título do documentário dirigido por Brett Morgen é inspirado na fita de áudio 

Montage of Heck6, gravada por Kurt Cobain em 1988. A colagem punk, supostamente 

aleatória, que mistura sons de programas de TV com vocalizações, experimentações de 

guitarra e efeitos técnicos, de certa forma também orienta a narrativa e a direção de arte do 

filme. Em seu longa-metragem, o cineasta articula diversos fragmentos do intenso período 

criativo de Kurt, como depoimentos do músico gravados em áudio, canções, anotações, textos 

e desenhos com home vídeos e filmes familiares cotidianos realizados em super-8. Assim, 

Morgen não apenas reconstrói o artista em função de seus artefatos como também resgata o 

homem que há por trás do guitarrista. Mais do que isso, documenta em filme o percurso 

antropológico de Kurt, movimentador de um imaginário próprio que, por sua vez, liga-se a um 

imaginário rock mais amplo, sendo ele parte do imaginário humano.  

Cobain: Montage of Heck registra a vida pública e privada do músico, com relatos sobre 

sua infância, trechos de ensaios, shows, informações sobre a vida em família, o casamento, a 

paternidade, o processo criativo e a dependência química. Nesse sentido, a representação 

documental contempla as personas (JUNG, 1978) social e artística de Kurt, bem como 

aspectos histórico-culturais da época retratada, contextualizando o indivíduo em seu meio. 

Curiosamente, logo no início do longa-metragem estas dimensões social e artística/midiática 

do roqueiro7 se encontram durante um show do Nirvana no qual Kurt encena sua própria 

morte sobre um grande palco8. A morte simbólica do guitarrista, encenada no solo sagrado de 

qualquer artista, converge e ritualiza a representação da morte humana e a metáfora da morte 

mítica. A cena do filme é intercala com depoimentos da mãe de Kurt, Wendy, da irmã, Kim, e 

do ex-baixista do Nirvana, Krist Novoselic, todos ressaltando a genialidade do músico. Gênio 

este que, se por um lado iluminou seu poder criativo, por outro jogou sombras sobre seu 

caminho histórico e simbólico. 

 

 

 

 

 

Família, centro do mundo 

                                                 
6 Montagem dos Infernos poderia ser uma das traduções para o título da fita de áudio e do documentário. 
7 Ou, como prefere Morin, a substância humana e o papel mitológico do músico propiciado pela mídia. 
8 O fato ocorreu no megafestival inglês Reading em 1992. 
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